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W ciągłym
biegu

Medialna pustynia
Gdyby spytać 1000 wybranych losowo 

Polaków, czy słyszeli coś o jubileuszu 
Złotoryi, sądzę, że wynik zaskoczyłby 
wszystkich. Niestety obawiam się, że nie 
byłoby to miłe zaskoczenie. 

W 2011 roku bawiliśmy się świetnie. 
Z wyliczeń Urzędu Miasta wynika, że w 
różnego rodzaju imprezach uczestniczyło 
ponad 100  tys. osób. Rozumiem, że jeżeli 
uczestniczyłem w 20 z nich, liczony jestem 
jako 20 statystycznych osobników płci 
męskiej w średnim wieku. Ale mniejsza o 
to, nie ilość się liczy, lecz jakość. A sądzę 
nieskromnie, że jakość była pierwszorzęd-
na. Sęk w tym, że bawiliśmy się zazwyczaj 
w bardzo wąskim, swoim gronie. Owszem, 
taka zabawa ma swoje uroki. Gorzej, że 
nasze zabawy odbiły się szerokim echem 
co najwyżej w dolinie Kaczawy i to  
w dodatku do najbliższego zakrętu rzeki.

Czy Złotoryja w tym szczególnym dla sie-
bie roku dużo częściej gościła na ekranach 
telewizorów, w radiu, w ogólnopolskich czy 
regionalnych (ale tych o zasięgu przynaj-
mniej województwa) mediach? Wystarczy 
wpisać w Google Złotoryję, przy czym odjąć 
od zapytania wszystkie czyny kryminalne, 
nieszczęśliwe wypadki, informacje wyborcze 
i tonę innych śmieci oraz złotoryjskie witry-
ny żeby się przekonać, że o naszym święcie, 
wspaniałych uroczystościach, którym wielu 
z nas oddało swój czas, serce a nawet pie-
niądze - napisano więcej niż skromnie.

Oczywiście, były wydarzenia sztandaro-
we: wulkany, kolarze, płukanie złota czy 
nordic walking, które miały swoje pół minu-
ty w mediach. Śmiem jednak twierdzić, że 
w latach ubiegłych bywało lepiej. Pierwsze 
miasto na prawie magdeburskim! I... cisza. 

Złotoryja od jakiegoś czasu jest spychana 
na medialny margines. Owszem, dzienni-
karze są żądni krwi, seksu i afer i trudno 
jest ich ściągnąć na prowincję, gdy dzieje 
się coś pozytywnego. Dwa lata temu udało 
się to np. organizatorom Biegu Wulkanów, 
ale zeszły rok już przespali. Dziennikarze 
niechętnie piszą o naszym regionie, mimo 
tego, że są zapraszani, informowani, nęce-
ni. Odbywa się to jednak bardzo chaotycz-
nie. Na chybił trafił. Organizatorzy robią to 
na własną rękę. Mam nawet wrażenie, że 
ani władzom miejskim czy gminnym, ani 
powiatowym tak naprawdę nie zależy na 
pozytywnym zaistnieniu w mediach. Bar-
dziej skoncentrowane są do wewnątrz - ku 
potencjalnym przyszłym wyborcom. Na-
tomiast promowanie imprez, a przy okazji 
ludzi, nie zawsze jest im na rękę.

A szkoda, bo jest to trochę krótkowzrocz-
ne. Siła oddziaływania mediów jest tym 
większa, im większy jest ich zasięg. 

Niedawno złotoryjski samorząd, jako 
jedyny w województwie został nomino-
wany do tytułu „Super Samorząd 2011”. 
Kto o tym napisał? Rozumiem, że radni są 
osobami bardzo skromnymi, całkowicie 
pochłoniętymi bezinteresowną pracą na 
rzecz naszej lokalnej społeczności. Ale może 
warto nawet drobny sukces nagłośnić, a 
mówiąc wręcz brutalnie: sprzedać?

To miłe, gdy jedziemy gdzieś w Polskę, i 
zapytani, skąd jesteśmy, nie jesteśmy my-
leni ze Złotorią pod Toruniem, a w dodatku  
cokolwiek wiedzą o naszym regionie.

  Robert Pawłowski

Może cię zaskoczę, ale chciałabym, abyś powiedział, 
jakim byłeś dzieckiem.
Mirosław Kopiński: Niewiele pamiętam, ale wiem, 
że nie mogłem sobie znaleźć miejsca w grupie. Mia-
łem odstające uszy i wszyscy się ze mnie śmiali, 
przeganiali. Raz nawet, kiedy już chodziłem do szkoły 
(dawna SP nr 2), to chłopaki, chyba we czterech, goni-
li mnie aż na Zagrodzieńską.
Tam wtedy mieszkałeś?
M.K: Tak, ale dość często przeprowadzaliśmy się. 
Urodziłem się w Jeleniej Górze, potem, kiedy miałem 
4 czy 5 lat, zamieszkaliśmy w Złotoryi na Zagrodzień-
skiej, a kiedy ojciec założył działalność, to od nadle-
śnictwa dostaliśmy mieszkanie w Jerzmanicach, a po 
jakimś czasie wróciliśmy do Złotoryi, ale zamieszkali-
śmy Nad Zalewem. I tak co chwilę gdzie indziej.
Rodzice mieli z tobą problemy, czy raczej byłeś spo-
kojnym, grzecznym chłopcem?
M.K: Raczej grzecznym…
Agnieszka Kopińska: Teściowa opowiada, że był 
bardzo grzeczny, dlatego teraz jest czasami w szoku, 
gdy widzi, co Mirek wyprawia. Jako dziecko dobrze 
się uczył i nie sprawiał żadnych problemów rodzicom. 
Pani Daniluk, jego dawna nauczycielka z podstawów-
ki, która teraz jest naszą sąsiadką, mówi, że to był 
śpiący królewicz. 
Uprawiałeś już wtedy sport?
M.K: Rodzice nie uprawiali żadnego sportu, nie inte-
resowali się nim, dlatego nie byli zachwyceni moim 
pomysłem, że chcę ćwiczyć akrobatykę. To było w 
drugiej klasie. W ogóle nie rozumieli, dlaczego chcę 
to robić. W końcu po serii płaczów i awantur, które 
urządziłem, zgodzili się mnie puścić na zajęcia. I tak 
zostałem. Akrobatów trenował wtedy pan Rakoczy, 
potem pani Lewandowska. Po krótkim czasie weszli-
śmy do grupy podstawowej. Jeździliśmy dwa razy do 
roku na obozy sportowe i bardzo często na zawody po 
całej Polsce.
Miałeś wtedy jakieś sukcesy?
M.K: Zdobywaliśmy medale na Mistrzostwach Polski 
jako juniorzy, a potem miałem tytuł wicemistrza Pol-
ski Seniorów w synchronie. Medale trzymam do dziś.
Obecnie uprawiasz różne dziedziny sportu. Kiedy 
przeszła ci akrobatyka?
M.K: Akrobatyka to tak naprawdę ćwiczenia ogól-
norozwojowe. Tam się tańczy, gra w tenisa, w ping-
ponga. Ćwiczenia na trampolinie wyrobiły mi mięśnie 
nóg, dlatego wykorzystałem to w bieganiu.
Jak rodzice patrzyli na twoje sukcesy akrobatyczne? 
Byli dumni?

M.K: Może się cieszyli, ale oni nie czuli tego klimatu. 
Tato raczej nie przywiązywał wagi do moich wyczynów.
Agnieszka Kopińska: Tato Mirka to człowiek, który 
nigdy nie powiedział synowi, że jest z niego dumny.
M.K: Po prostu uważa, że tylko pracą można do cze-
goś dojść, a sport nie jest zajęciem poważnym. Szkoda 
na to czasu. A mnie sport wychował.
Ale droga zawodowa, którą wybrałe,ś nie miała wiele 
wspólnego ze sportem. Nie poszedłeś na AWF.
M.K: Tak, wybór, przed którym stanąłem, był zasad-
niczy: albo AWF albo budownictwo lub informatyka 
i zarządzanie. Jak już wiedziałem, że nie będzie to 
AWF, to po długich analizach poszedłem najpierw do 
technikum budowlanego, a potem na budownictwo. 
Może to geny po tacie. Teraz nie żałuję tej decyzji. 
Sport można uprawiać całe życie niezależnie od za-
wodu. A poza tym w sporcie nie osiągnąłbym tego, do 
czego doszedłem, wybierając swój zawód.
Jak się poznaliście z Agnieszką?
A.K: Mój mąż znał mnie wcześniej niż ja jego.
M.K: Pamiętam kiedyś ćwiczyłem na stadionie, a ona 
szła z psem. Ładna, wysoka dziewczyna - od razu ją 
zauważyłem. Potem obserwowałem Agnieszkę. Wie-
działem o niej dużo, między innymi, gdzie mieszka i 
czasami tak „mimochodem” przejeżdżałem koło jej 
domu na Asnyka. Bałem się podejść do niej.
Mirek Kopiński jest nieśmiały? Nie rozśmieszaj mnie.
A.K: Naprawdę. Nawet już jego tato chciał do mnie 
podejść i powiedzieć, że podobam się jego synowi.
M.K: To było na jakichś zawodach. Pokazałem tacie 
Agnieszkę, a on mówi: to idź do niej, ale ja się wsty-
dziłem. Kiedy postraszył, że sam podejdzie do niej, 
zabroniłem mu. Powiedziałem: kiedy zobaczy, jak ty 
wyglądasz, to co ona pomyśli o mnie. 
Miłe. A ile wtedy miałeś lat?
M.K: Chyba już 20.
I długo jeszcze się wstydziłeś?
M.K: Trochę. Potem oboje zaczęliśmy pracę, ja w 
Urzędzie Miejskim, a Agnieszka w RPK. Po sąsiedz-
ku. Często się spotykaliśmy, zwykle „przypadkiem” 
wpadałem na Agnieszkę, aż kiedyś ją zapytałem, czy 
się ze mną umówi.
A.K: Denerwował mnie, bo snuł się za mną, patrzył 
się, a ja nie wiedziałam, o co mu chodzi. Kiedy zapytał 
w końcu, czy się spotkamy, zgodziłam się. Nie miałam 
planów na wieczór, to się umówiłam. Pojechaliśmy 
wtedy do Legnicy, spacerowaliśmy do parku, a potem 
poszliśmy na dyskotekę. Byłam bardzo późno w domu.
I wtedy już wiedzieliście, że będziecie razem?

A.K: Nie. Ale Mirek kuł żelazo póki gorące. Po czte-
rech miesiącach wziął mnie do hotelu i się oświadczył. 
I co miałam zrobić? Nie wiem, jak się odmawia, bo ja 
nigdy nie odmawiałam. Dwa razy już byłam zaręczo-
na, to teraz też powiedziałam: dobrze.
M.K: Był pierścionek, były kwiaty, kelnerka uprze-
dzona o wszystkim…
Efekciarsko.
M.K: Cicho, kameralnie i skromnie. Agnieszce nie 
zależało na wielkiej imprezie.
Ślub był szybko?
A.K: Nie, trzy lata mieszkaliśmy w tym narzeczeń-
stwie. Nie mieliśmy wielkich środków finansowych, 
żeby robić wesele, ślub też nam się nie widział, bo 
dopiero się poznaliśmy.
M.K: Ja chciałem wesele, Agnieszka - nie. I ciągle się 
o to spieraliśmy. Dla mnie było naturalne, że jak się 
chce z kimś być, to trzeba wziąć ślub, zrobić wesele…
A.K: Mnie ślub nie był do niczego potrzebny, nie 
jestem z tych, co marzą o białych sukniach, welonie 
i ryżu we włosach. Ale sprawa sama się rozwiązała. 
Mirek założył firmę budowlaną, jednoosobową, a ja 
mu trochę w tym pomagałam. Ale był problem, kiedy 
chciałam go reprezentować w urzędach. Nie mogłam 
nic w imieniu Mirka zrobić. Nie byłam ani wspólni-
kiem ani pracownikiem. Nie byłam nawet jego żoną. 
Trzeba było sprawę sformalizować. I powiedziałam: 
Skoro mamy być razem, to się pobierzmy.
M.K: Cała Agnieszka.
Twoja rodzina, Agnieszko, akceptowała ten wybór?
A.K: Po śmierci mamy wychowywała mnie babcia. 
A babcia nie lubiła Mirka. Powiedziała: Wyjdziesz za 
niego po moim trupie. Jak powiedziała, tak sie stało. 
Nasz ślub był rok po babci śmierci. Kiedy babcia 
umarła, Mirek bardzo się mną opiekował i to utwier-
dziło mnie w przekonaniu, że jest właściwym kandy-
datem na męża.
M.K: Nie mów, babcia przed śmiercią uścisnęła nas i 
powiedziała, żebyśmy byli szczęśliwi.
Nic już nie stało na przeszkodzie, by wziąć ślub.
A.K: To nie było takie proste. Znowu zaczęły się kon-
flikty. Moja babcia nie była z tych, co to modlą się z 
różańcem i biegają do kościoła, dziadziuś też nie był 
bogobojny i tak mnie wychowali. W mojej rodzinie 
liczył się tylko taki ślub przed urzędnikiem państwo-
wym, przed godłem narodowym. Natomiast u Mirka 
w rodzinie ślub przed ołtarzem był najważniejszy. 
Ja chciałam załatwić formalności w urzędzie, potem 
wpaść do Swatki na szampana i iść do domu, a po 
drodze u Zwierzyńskiego może jeszcze zrobić zaku-
py. Tak to widziałam. Moja teściowa natomiast nie 
wyobrażała sobie, żeby Mirek nie miał ślubu kościel-
nego. W końcu poszliśmy na kompromis i były dwa 
śluby w jeden dzień: w urzędzie i w kościele, choć to 
był już czas po podpisaniu konkordatu, w 2005 roku.
Kopińscy przyjęli cię z otwartymi rękami?
M.K: Moja rodzina powiedziała, że jak skrzywdzę 
kiedyś Agnieszkę, to dostanę wp….ol.
A.K: Nie tylko od nich. Nie wiem jak to jest, że zwy-
kle w ludziach wzbudzam opiekuńcze uczucia i tak też 
było w przypadku rodziny Mirka.
M.K: U nas zawsze szanuje się kobiety. I się nimi opiekuje.
Małżeństwo to sztuka kompromisu. W waszym przy-
padku to chyba konieczne. Jesteście zupełnie różni 
– ogień i woda.
A.K: Tak, wiele razy musiałam iść na ustępstwa. Róż-
ni nas dużo: Mirek kocha ruch, ja uwielbiam odpoczy-
wać z książką i z kawą na tarasie. 
M.K: To prawda – wszędzie mnie pełno. Inaczej niż 
Agnieszki.
A.K: Trochę się do niego dostosowałam, bo zaczęłam 
uprawiać sport, ale on nie zaczął czytać.
M.K: Nieprawda, czytam. Mam swoje książki o spo-
rcie, marketingu i zarządzaniu, czytam czasopisma 
budowlane. Tam też jest bardzo dużo liter.
A.K: Trzeba było widzieć, jak kiedyś dla świętego 
spokoju pojechał ze mną do teatru. Ale się męczył. 
Wytrzymuje tylko w Teatrze Lalek, kiedy jedziemy 
tam z Anią. Bo są przerwy.
Nie boisz się, ze żona straci cierpliwość do ciebie?
M.K: Nie, nie boję się, aczkolwiek nie zdziwiłbym się.
Jakim jesteś ojcem dla Ani?
M.K: Dobrym, wydaje mi się, że nawet bardzo do-
brym. Ania spędza ze mną miło czas, aczkolwiek tego 

czasu nie jest za dużo. Jeździmy na nartach, na bie-
gówkach, chodzimy na tenis, ping-ponga. 
Czytasz jej bajki?
M.K: Tak, dziesięć razy mniej niż Agnieszka, ale czy-
tam. Tak naprawdę jest u nas podział ról. Agnieszka 
jest od kultury, a ja od sportu. 
A.K: Kiedy jadą na zawody, jestem z nimi. Kibicuję 
im. Ostatnio na Biegu Piastów. Ania też tam startowała. 
Przewidujecie dla Ani karierę sportową?
A.K: Kiedy okazało się, że jestem w ciąży i urodzę 
córkę, Mirek stwierdził, że małą będzie mistrzynią 
świata, ale jeszcze nie wie w czym.
M.K: Jeśli będzie miała do czegoś talent, zrobię 
wszystko, by go rozwinęła. Ma wszelkie predyspozy-
cje, by osiągać sukcesy sportowe. 
A.K: Dajemy jej wiele możliwości w każdej dziedzinie. 
Chcemy Anię rozwijać wszechstronnie, dlatego, jak 
mówiłam – nie tylko sport, ale i wyjazdy do teatru jej 
umożliwiamy. Mnie nikt tak nie kierował i to smutne.
M.K: Ostatnio Ania uprawia tenis i ćwiczy balet.
Twoja firma trochę się rozrosła od czasu, kiedy sam 
w niej pracowałeś.
M.K: Najpierw tylko projektowałem, ale że dobrze 
szło, pojawiły się pieniądze. Stwierdziłem, że ich 
nie przejem, tylko zainwestuję. Najpierw kupiłem 
program do projektowania, a jak się zwróciło, to wy-
dałem pieniądze na rusztowania. I tak to szło – nie 
na konsumowanie, tylko na firmę. Kompletowaliśmy 
sprzęt (zawsze wolałam mieć swój niż pożyczać), a 
jak był sprzęt, to robiliśmy wykonawstwo….Obroty 
rosły 20-, 30-krotnie. Potem zrobiłem wypożyczalnię 
sprzętu…Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Dopie-
ro teraz, po siedmiu latach zaczęliśmy z tych pienię-
dzy wreszcie korzystać.
A.K: Mieliśmy po drodze małe kryzysy, największy to 
bankructwo jednego z deweloperów, z którym współ-
pracowaliśmy. Zamiast przewidywanych pieniędzy, 
dostaliśmy w rozliczeniu mieszkanie.
Powiedz, czy brakowało ci doznań, że wymyśliłeś Bieg 
Szlakiem Wygasłych Wulkanów? Skąd ten pomysł?
M.K: Nudziłem się. W firmie szło. W domu spokój. 
Nic się nie działo. A po mieście chodziły słuchy, że 
ludzie chcieliby mieć imprezę sportową w Złotoryi. 
To wymyśliłem.
A.K: Mirek kiedyś powiedział: Słuchaj, a jak byśmy 
zrobili taki bieg terenowy? No to mu mówię, żeby zro-
bił. To było na takiej zasadzie, że Mirek mówi: Może 
byśmy poszli na spacer? A potem dzwoni telefon i 
plany się zmieniają, zostajemy w domu. Dla mnie 
pomysł Mirka był z grupy tych mało realnych i nie-
zobowiązujących. A on dalej gadał o biegu. W końcu 
wymyśliliśmy, że to mógłby być Bieg o Złoty Toporek 
Rzeźnika. Wtedy pomyślałam, że Mirkowi może uda 
się zrobić imprezę, ale nie dla więcej niż 20 osób. 
M.K: A ja jestem taki, że jak coś chcę, to do tego 
dążę. Jak chciałem mieć firmę, to ją założyłem, chcia-
łem mieć Agnieszkę, to się z nią ożeniłem…Chciałem 
zrobić imprezę, to ją zorganizowałem. Wiedziałem, że 
to ma być duże przedsięwzięcie za wielkie pieniądze, 
dlatego postanowiłem organizacyjnie liczyć na siebie. 
Jak w końcu doszedłeś do ostatecznej formuły impre-
zy i do…nazwy.
M.K: Na forum zlotoryja.info rzuciłem temat i za-
cząłem szukać pomysłów na nazwę. Kolega o nicku 
„Strateg” wymyślił Półmaraton Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów. I to był mój pierwszy kontakt z wygasłymi 
wulkanami. Agnieszka tak patrzyła na mnie, co robię, 
a ja siedziałem trzy wieczory i czytałem o wulkanach. 
A.K: Bo on nie miał geografii z panem Frąckiewi-
czem, dlatego nie wiedział.
M.K: Internet mi wszystko powiedział. Jak już był 
pomysł na nazwę, wtedy ruszyłem do różnych ludzi, 
do Partnerstwa Kaczawskiego, do państwa Rozpę-
dowskich z Dobkowa… Potem pan Foryś się nami 
zainteresował. Jeszcze impreza się nie odbyła, a on już 
gratulował. Na razie pomysłu.
Impreza miała świetną oprawę medialną. Przynaj-
mniej pierwsza edycja.
M.K: Najlepszą robotę wykonała stacja TVN. Oni 
nagrali reportaż jeszcze przed Biegiem. Sami się do 
mnie zgłosili.
A.K: Bo my dobrze się wstrzeliliśmy z imprezą. Wte-
dy przed Biegiem wybuchł wulkan na Islandii i cały 
świat mówił o tym zdarzeniu. Przy okazji odkryto dla 
mediów wulkany w Polsce.

Jak oceniasz ten pierwszy Bieg? Były jakieś niedo-
ciągnięcia, porażki? Czy same sukcesy?
M.K: O porażkach niech mówi Agnieszka, bo ona 
takie rzeczy pamięta. Ja - tylko sukcesy.
A.K: Nie pamiętam żadnych porażek. Docierały do nas 
entuzjastyczne opinie, gratulowano świetnej imprezy. 
Muszę dodać, że znajomi deklarowali jeszcze przed 
imprezą swoją pomoc i wykorzystałam ją. Wystarczył 
jeden telefon, a miałam grupę koleżanek, które zosta-
wiały swoje rodziny i krzątały się ze mną nad zalewem 
dwa dni, choć miały przyjść na chwilkę. Pamiętam, że 
medale przyjechały do nas dzień przed Biegiem i trzeba 
było je zakładać na łańcuchy. Nie czułyśmy opuszków 
palców, a paznokcie miałyśmy pozdzierane całkiem. 
Po Biegu wszyscy byliśmy w wielkim szoku, że nam 
wyszło. Nawet nasi wrogowie zamilkli.
M.K: Drugi Bieg ściągnął jeszcze więcej zawodni-
ków. Nawet niepotrzebna nam była pomoc TVN-u, by 
promować imprezę. Zubilewicza też nie potrzebowa-
liśmy.
Co było najtrudniejsze w organizacji Biegu? Zebra-
nie pieniędzy?
M.K: Nie, mentalność ludzi, którzy nie wierzyli w 
imprezę. Nawet moi współpracownicy byli sceptycz-
ni. I z tym musiałem walczyć. Dopiero potem dzie-
liłem zadania. Ludzie je wykonywali, choć do końca 
nie rozumieli, po co. Powiem tak – efekt osiągnęliśmy 
dużym nakładem pracy. Przez dwa miesiące nie pra-
cowałem, tylko organizowałem Wulkany. Jakby tak 
dalej poszło, firma by mi zbankrutowała. Drugi Bieg 
poszedł łatwiej. Każdy wiedział, co ma robić. Bardzo 
nam pomogła druhna Ewa Miara. Kiedy okazało się, 
że trzeba pomóc w obstawianiu trasy, zadzwoniła do 
dyrektora Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach, a 
on oddelegował grupę wychowanków z opiekunem, 
którzy ustawili się wzdłuż trasy i pilnowali przestrze-
gania regulaminu przez zawodników.
Najtrudniejsze jest znaleźć motywację w głównej gru-
pie organizatorów – niestety przychodzi taki moment, 
że wszystko przeradza się w komercję, a zadania mu-
szą być wykonywane bardzo profesjonalnie, na 100%. 
W związku z tym zatrudniliśmy w naszej organizacji 
menadżera na pełny etat, który spina wszystko w jed-
ną całość, bo tego po prostu jest za wiele. Ale syste-
matyczna praca przez cały rok powoduje, że wszystkie 
problemy i zadania w większości się rozwiązują bez 
specjalnego obciążenia.
A.K: Pierwsza edycja pochłonęła Mirka bezgranicz-
nie. Na dodatek my nie bardzo wiedzieliśmy, o co mu 
chodzi i w konsekwencji wiele spraw załatwiał sam.
M.K: Przecież wszystko wam tłumaczyłem, tylko 
mnie nie rozumieliście.
A dziwisz się?
M.K: Nie.
Jakie masz plany na III edycję Biegu Szlakiem Wy-
gasłych Wulkanów?
M.K: Wyciągnąć dobre wnioski z poprzednich. Pla-
nuję zrobić imprezę idealną – „szytą na miarę” – bez 
przepychu, ale doskonale zorganizowaną. Planujemy 
znów zorganizować bitwę na starcie. Chcemy zrobić 
trasę bardziej widowiskową, tak żeby kibice widzieli 
po kilka razy zawodników Biegu w akcji. Będą wiel-
kie wozy z drewnem do przejścia, dużo ognia, trochę 
mniej wody. Nie rezygnujemy z naszych imprez towa-
rzyszących – płukania złota nocą, festynu podróżnika, 
nordic walking, biegów dzieci i młodzieży. Wprowa-
dzimy klasyfikacje rodzinne i wiele innych inicjatyw.
Ucieszyło cię, że zostałeś wyróżniony tytułem Czło-
wiek Ziemi Złotoryjskiej?
M.K: To dla mnie ważne, że zostałem zauważony, a 
dokładniej zostało zauważone to, co robimy. Ułatwi 
nam to podtrzymanie pozytywnych relacji ze spon-
sorami i partnerami, będziemy bardziej wiarygodni 
dla nowych sponsorów. Widać, że ludzie, do których 
się zwracam o pomoc, bardziej przychylnie patrzą na 
współpracę. Jednym słowem - wszystko, co pozytyw-
nie wpływa na wizerunek Biegu Wulkanów, bardzo 
mnie cieszy. Mogę też zapewnić, że nie spoczniemy 
na laurach, tylko będziemy rozwijać naszą inicjatywę, 
promować ją w Polsce i w Europie.
Nie wszystkim spodobał się ten wybór.
A.K: Najwięcej krzyczą ci, co nic nie robią.
M.K: Zawsze mówię, że mam połowę przyjaciół i po-
łowę wrogów. Tak jest i będzie, ale trzeba robić swoje. 
   Iwona Pawłowska
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Powrót do miejsc 
szczęśliwych

Być jak Adamek

Międzynarodowy turniej w Szczecinie

Z Wojciechem Bartnikiem 
na turnieju w Oleśnicy

Nazywam się Carola Oelke, z domu Großmann. W 
roku 1946 przyjechałam do Dolnej Saksonii i od 40 

lat mieszkam w Hanowerze. Moje miejsce urodzenia to 
Złotoryja. Dom przy ulicy Piłsudskiego 1 to mój dom 
rodzinny. Ojciec mojego ojca kupił tę nieruchomość w 
roku 1907, przebudował i zmodernizował. Niestety, nie 
poznałam moich dziadków ze strony ojca, ponieważ 
umarli bardzo wcześnie. 

Moi rodzice prowadzili sklep z kapeluszami, 
wyrobami tekstylnymi i pasmanterią. Na dole domu 
znajdował się sklep. N pierwszym piętrze były warsztat 
i biuro, a pozostałych pomieszczeniach mieszkaliśmy 
my, to znaczy: moi rodzice, ja, pomoc domowa i nasza 
pracownica.

Miałam jeszcze drugiego dziadka, ojca mojej mamy. 
Jego nieruchomość była po drugiej stronie Rynku, na 

rogu ulicy Krasickiego i sięgała prawie do końca tej 
uliczki. Dziadek był rzeźnikiem. Jego wędliny były 
poszukiwane w mieście i okolicy, ale miał również 
klientów we Wrocławiu i w Berlinie. Ulubiona siostra 
mojej mamy, moja druga mama i jej mąż mieli dom 
przy ulicy Solnej. Wujek handlował produktami 
rolnymi.

Byłam jedynaczką, bardzo pilnowaną przez 
mamę i bardzo rozpieszczoną przez wszystkie wyżej 
wymienione osoby. Miałam wiele zabawek: książki z 
obrazkami, gry, klocki, m.in. „Anker- Steinbaukasten”, 
pluszowe zwierzęta, lalki z wózkiem, łóżeczkiem, 

sukienkami, itp. Latem mogłam bawić się w ogrodzie, 
gdzie była kupa piasku do zabawy, a także przyrząd 
sportowy: drążek z trapezem, z kółkami i z huśtawką. Nasz 
ogród za domem, pięknie urządzony przez mojego tatę,  
z małą fontanną, bylinami, krzewami i dwoma 
drzewami czereśni, był w lecie miejscem odpoczynku 
dla wszystkich mieszkańców.

W niedziele często spacerowaliśmy całą rodziną, z 
dziadkiem na czele, przez łąki i lasy. Latem i jesienią 
czasem chodziliśmy razem na zbiór owoców do Kawek 
(„Vikariengrund”), gdzie mój ojciec uprawiał pole i 
miał duży ogród z drzewami owocowymi. Było to jego 
hobby.

9 lutego 1945 roku, w piątek, runął cały mój świat. 
Tak to odebrałam, jako małe dziecko. Moja mama ze 
mną i jej dwie siostry wyjechała autem z miasta w 
kierunku Karkonoszy. Nasza pierwsza kwatera była w 
Raszkowie. Potem zamieszkałyśmy w Jeleniej Górze, 
a na koniec w Szklarskiej Porębie. Tam też uciekli 
dziadkowie. Front walk był na południe od Złotoryi. 
Przy górze Trupień walki ciągnęły się przez miesiące, 
a np. Świerzawa nigdy nie była zdobywana przed 

rozejmem. W dzień przed kapitulacją przyjechali do 
nas samochodami mężowie moich dwóch ciotek. 

Po Zielonych Świątkach wróciliśmy pieszo do 
Złotoryi, tylko dziadzio pojechał konnym wozem. 
Im bliżej byliśmy Złotoryi, tym więcej miejscowości 
było zniszczonych. Myśleliśmy już, że w Złotoryi nie 
został kamień na kamieniu, ale 
śródmieście nie było całkowicie 
zniszczone. Na Rynku Dolnym 
brakowało tylko dwóch domów, 
drugiego i trzeciego za Solną w 
kierunku ul. Piłsudskiego. Narożny 
dom stał, zaś pożar objął domy przy 
ulicy Solnej.  Dom mojego wujka 
był także zrujnowany. Kamienice 
te nie padły ofiarą działań 
wojennych, tylko szabrowników 
z ich pochodniami. Nasz dom był 
nieuszkodzony. Nawet ani jedna 
szyba nie była pęknięta. Wewnątrz 
domu panował chaos. Wszystkie 
wartościowe i użyteczne rzeczy 
były ukradzione. Wiele tygodni 
sprzątaliśmy warstwy nieczystości 
i zniszczonych rzeczy. Były 
również w domu dwa ogniska 
pożaru, czyli niewiele brakowało, 
aby dom się spalił.

Wkrótce potem wszyscy Niemcy 
od 10 do 65 lat musieli nosić opaskę na ramieniu - białą 
z czarnym prążkiem i rano o siódmej ( według czasu 
moskiewskiego) ustawiać się na Dolnym Rynku, aby 
Polacy i Rosjanie mogli wybrać sobie pracowników. 
Mama i ciocia sprzątały wiele mieszkań, prały, 
harowały w gospodarstwie przy ul. Zagrodzieńskiej. 
Ja byłam zawsze przy nich. Mój wujek pracował jako 
grabarz. Po pracy szliśmy na poszukiwanie artykułów 
spożywczych i po wodę do źródła przy ul. Legnickiej, 
w pobliżu obecnego dworca autobusowego. 

Na początku lipca - jeszcze przed zawarciem 
Układu Poczdamskiego - rozpoczęły się wypędzenia. 

Zaczęliśmy się przygotowywać, gdy już kilka kolumn 
ludzi ciągnęło doliną Kaczawy. Kazano nam zebrać się 
na Rynku z małą ilością bagażu, aby pieszo wyruszyć do 
Lasowa. Środkami transportu były wózki ręczne, taczki 
wózki dziecięce. Mój 86-letni dziadek miał jeszcze wóz 
z dwoma końmi. Po drodze nocowaliśmy w stodołach, 
odżywialiśmy się suchymi kromkami chleba, obierkami  
z ziemniaków, kawałkami buraków cukrowych, 
grzybami i czarnymi jagodami.

Na trzeci dzień Rosjanin zabrał jednego z naszych 
koni. Potem cały czas pozostawialiśmy w tyle.  
W następnej wsi uciekliśmy przez Kwisę i ukryliśmy 
się w stodole. Wkrótce zabrano nam drugiego konia. 
Nocą napadnięto nas z bronią w ręku, ale na szczęście 
ocaleliśmy wszyscy: 12 dorosłych i 4 dzieci. Po trzech 
dniach wyruszyliśmy w drogę powrotną, dziadek teraz 
również pieszo, do Złotoryi. Pod koniec trzeciego 
tygodnia od wymarszu byliśmy znowu w domu i 
jeszcze raz mogliśmy zamieszkać w naszych domach.

Przyjeżdżało coraz więcej Polaków. Potrzebowali 
mieszkań, więc musieliśmy opuścić domy w Rynku. 
Dziadkowie dostali dwa pokoje przy ul. Klasztornej, 
a my: wujek, ciocia, mama i ja – dwupokojowe 
mieszkanie. Wczesną wiosną musieliśmy jeszcze raz 
się przeprowadzić. Tym razem do jednego pokoju. Przy 
każdej przeprowadzce konfiskowano nam meble oraz 
część naczyń, garnków, odzieży, bielizny i artykułów 
spożywczych.

Pod koniec lata wujek zaczął zabezpieczać się na 
zimę. Postarał się o kosę, sierpy i cepy, żeby zżąć 
i wymłócić pszenicę ozimą, którą dziadek wysiał 
zeszłej jesieni. Ukrył worki z ziarnem i uchronił je 
w ten sposób przed kradzieżą. Udało nam się także 
wykopać kartofle posadzone wczesnym latem. Oprócz 
ziemniaków i chleba mieliśmy mało jedzenia. Raz na 
obiad był gulasz z koniny. Czasem dostaliśmy smalec, 
a na Gwiazdkę podsuszaną kiełbasą i po dwie białe 
kiełbaski dla każdego z nas od naszych krewnych 
ze Świerzawy. Na Boże Narodzenie mieliśmy małą 
choinkę z sześcioma świeczkami, a ja dostałam  jako 
prezent gwiazdkowy pulower z resztek wełny i małego 
kotka. 

Na wiosnę, po naszej drugiej przeprowadzce, 
z powodu coraz częstszych 
nieprzyjemności, zaczęliśmy 
rozumieć, ze nie mogliśmy 
zostać na Śląsku. Słyszało 
się, że do zachodnich stref 
okupacyjnych przyjmą tylko 
ograniczoną liczbę uchodźców, 
więc nasza rodzina usiłowała 
opuścić Śląsk w odpowiednim 
czasie. Zdecydowaliśmy się 
wyruszyć grupami w drogę. 
Mama i ja byłyśmy w pierwszej 
grupie. Pojechaliśmy pociągiem 
towarowym na zachód razem z 
około dwoma tysiącami osób. Po 
trzech dniach jazdy dotarliśmy do 
strefy brytyjskiej na krótko przed 
Zielonymi Świątkami roku 1946.

  Cieszy mnie, gdy przyjeżdżam 
obecnie do Złotoryi. Lubię 
wędrówki po tej ładnej okolicy. 
Miło mi, że miasto rozwija się 
dobrze, że mój dom rodzinny 

jeszcze istnieje i że troszczy się o jego stan. Szkoda, 
że zamiast ogrodu za domem jest tylko nieładny ugór. 
W ciągu ostatniego mojego pobytu w Złotoryi z okazji 
jubileuszu miasta poznałam kilkoro bardzo przyjaznych 
ludzi. Cieszę się na ponowne spotkanie z nimi. Jest 
jeszcze wiele rzeczy, które chciałabym odkrywać na 
nowo lub po raz pierwszy. Więc: Do zobaczenia w 
Złotoryi, może w przyszłym roku. Carola Oelke.

Ps. Jestem bardzo ciekawa, jak mój dom rodzinny 
wygląda od wewnątrz. Chętnie bym to zobaczyła.

  Carola Oelke

Kacper ma czternaście lat i uprawia boks. Kiedyś 
trenował piłkę nożną, potem  ju-jitsu, a teraz po-

stanowił zostać pięściarzem. Walka na pięści pochłonę-
ła go bardziej niż inne dyscypliny sportu, szczególnie 
kiedy zobaczył sukcesy polskich bokserów. Oglądałem 
w telewizji i w Internecie mecze Adamka, Michalczew-
skiego, Gołoty. Chciałem być taki jak oni i od tego się 
wszystko zaczęło – mówi Kacper Harkawy, uczeń zło-
toryjskiego gimnazjum. Kacper nie poprzestał na sa-
mych chęciach, poprosił tatę, by znalazł mu klub, w 
którym  można rozwijać bokserskie umiejętności. Jako 
że w Złotoryi takiego nie ma, trafili do Chojnowa. Tam 
prężnie działa sekcja młodych bokserów.

 I tak już od roku Kacper jeździ do Chojnowa 3 – 
4 razy w tygodniu. Trening jest bardzo męczący: Te 
zajęcia są najbardziej wyczerpujące, na jakich byłem 
– mówi młody pięściarz. Ćwiczenia trwają półtorej go-
dziny. Trenuje się technikę, czyli zazwyczaj uderzanie 
na komendę trenera: prawy sierpowy, lewy prosty… w 
trzymaną przez innego zawodnika tarczę. Jest to bar-
dzo nudne, bo każdą czynność powtarza się po wielo-
kroć, by weszła w krew. Urozmaiceniem takiego tech-
nicznego treningu są stacje, czyli różne ćwiczenia wy-
trzymałościowe. Polega to na tym, że np. dwie minuty 
ćwiczymy brzuszki, potem skaczemy przez ławkę, na-
stępnie  idziemy na worek – tłumaczy Kacper. W zasa-
dzie ćwiczy się wszystko.  Bokser musi mieć silne nogi. 
Nogi czasem ważniejsze są od mocnych rąk – wyjaśnia. 
W pięściarstwie niebagatelną rolę odgrywa koordyna-
cja ruchowa. Dlatego też od czasu do czasu na zajęcia 
klubu zapraszany jest trener Zagłębia Lubin i pokazuje 
młodym bokserom trochę inne ćwiczenia, mniej zwią-
zane bezpośrednio z zadawaniem ciosów. Co więcej - 
chłopcy uprawiają też aerobik. Wszystko po to, by czuć 
rytm, który w boksie mocno się przydaje.

Kacper jest szczupłym chłopcem. Nie wygląda na 
boksera, ale jak sam twierdzi: pięściarzem może być i 
chudy i gruby, bo zawodników dobiera się według wagi, 
i w przypadku młodzików, wieku. Sam waży około 40 
kilogramów i z takimi też rywalami spotyka się na ringu. 

Sekcja, w której ćwiczy Kacper, liczy około 20 za-
wodników. Większość z nich mieszka w Chojnowie, 
ale są też bokserzy z okolicznych miejscowości. Sala 
do ćwiczeń nie musi być specjalnie przystosowana do 
trenowania boksu, wystarczy, aby były worki, gruszka-
refleksówka. Ringu na razie jeszcze w Chojnowie nie 
ma, ale w najbliższym czasie jest szansa na jego pozy-
skanie. Jak na sukcesy, które mają na swoim koncie wy-
chowankowie sekcji (5 medali mistrzostw Polski), jak 
na dwa lata działalności, to warunki do trenowania nie 
są najlepsze. Nie jest to na pewno sala marzeń  – oce-
nia Tomasz Harkawy, ojciec Kacpra, który zawsze asy-

stuje przy treningach. 
Tato bacznie obser-

wuje postępy syna i 
widać, że jest z niego 
dumny. Zaimponował 
mi już na samym po-
czątku, kiedy o walkach 
bokserskich wiedział 
więcej niż ja – mówi.

Czy boi się o syna? 
Każda dyscyplina 
sportowa niesie ja-
kieś zagrożenia, jak 
choćby piłka ręczna. 
Tam zdarza się więcej 
wypadków i urazów 
– wyjaśnia Tomasz. 
Wbrew pozorom boks 
amatorski nie jest kon-
tuzjogenny. Szczegól-
ne zasady panują w 
najmłodszej kategorii 
wiekowej. W konfron-
tacji dwóch zawodni-
ków, kiedy zaznacza 
się przewaga jednego z 
nich, trener rzuca ręcz-
nik i przerywa się wal-
kę. Nie ma nokautów. 
Kacprowi nie zdarzyło 
się, by jego trener rzucił 
ręcznik. Raz tylko walka 
musiał być przerwana z 
powodu kontuzji kostki. 

Z racji młodego wie-
ku Kacper miał do tej 
pory tylko dwie walki 
punktowane. Jedną, w Szczecinie, przegrał, ale nie z 
byle kim, tylko z Mistrzem Europy. Ostatnio w Zgo-
rzelcu wygrał z zawodnikiem z Wrocławia. Inne me-
cze, w których Kacper brał udział, zaliczane były do 
przedmeczów niepunktowanych. Szkoda, że w Polsce 
oficjalnie można startować w zawodach od 14. roku 
życia, bo to powoduje ogromne dysproporcje między 
naszymi zawodnikami a bokserami z innych krajów, 
gdzie trenowanie zaczynają już dziesięciolatkowie – 
mówi Tomasz. Te różnice widać było na międzynaro-
dowych zawodach w Szczecinie, gdzie Kacper walczył 
z czeskim bokserem, zresztą synem słynnego pięściarza. 
Kacper był zupełnym debiutantem, a jego rywal miał 
już za sobą  40 walk więcej.

Zawodnicy przed każdym turniejem są objęci kon-

trolą lekarską. Jeśli zawody rozpoczynają się o 12.00, 
to od 8.00 trwają badania: mierzenie wzrostu, wagi, 
ciśnienia i innych parametrów. Na dodatek raz w roku 
bokser musi mieć wykonane EEG i badanie neurolo-
giczne – dodaje Agnieszka Harkawy, która z troską pa-
trzy na syna. Jak dla każdej matki zdrowie dziecka jest 
dla niej najważniejsze. Dlatego też nie chciałaby, aby 
Kacper kiedykolwiek chciał uprawiać boks zawodowo. 
Ma nadzieję, że boksowanie to tylko zabawa, która po-
trwa kilka lat, a potem Kacper przerzuci się na …tenis.

Oglądając mecze bokserskie ma się wrażenie, że wy-
zwalają one mnóstwo agresji u zawodników. Kacper jed-
nak uważa, że emocje, szczególnie negatywne, nie mają 
tu nic do rzeczy. Swoich rywali traktuje neutralnie. Nie 
czuje do nich gniewu, złości. Boks to nie jest tylko zada-
wanie ciosów – boks to myślenie – bardzo dojrzale mówi 

Kacper. Trzeba myśleć, przewidy-
wać, co zrobi rywal i unikać ciosów 
przeciwnika. Każdy cios trzeba wy-
prowadzać z głowy. Bywa, że ude-
rzenie zadane przez innego boksera 
podczas walki zaboli, ale nie wolno 
wtedy dać ponieść się emocjom, bo 
można zaprzepaścić zwycięstwo. 
Trzeba być opanowanym. Po wal-
ce rywale są kolegami. Mecz nie 
zmienia ich relacji. 

Kacper twierdzi, że boks kształ-
tuje charakter. Dowodem na to jest 
historia dwóch braci, którzy tre-
nują w tym samym chojnowskim 
klubie. Obaj kiedyś mieli duże 
problemy w gimnazjum, ale zaczęli 
treningi, teraz się dobrze uczą, le-
piej zachowują, odnoszą sukcesy. 
Boks pomógł im wyjść na prostą – 
mówi Kacper.

Boksowanie mocno wyciszy-
ło  niegdyś bardzo pobudliwego  
Kacpra. Całą jego energię po-
chłaniają treningi. Dzień ma pre-
cyzyjnie zaplanowany. Najpierw 
szkoła, potem odrabianie lekcji, 
obiad i wyjazd na trening. Kiedy 
wraca po zajęciach w klubie, jest 
już tak zmęczony, że marzy tylko 
o śnie. Dni powszednie wyglądają 
identycznie, a w soboty są turnie-
je. Na odpoczynek i ewentualne 
psoty nie ma czasu. Nauki też nie 
może Kacper zaniedbać. Co wię-
cej - sukcesy odnosi nie tylko w 
sporcie, ale również w królowej 
nauk – matematyce.  

Kaper marzy, by zdobyć Mi-
strzostwo Polski. To jest na razie 
pierwsze marzenie – uściśla. W 
czerwcu zaczynają się elimina-
cje, jak je pomyślnie przejdę, to w 
październiku będę walczył o tytuł 
Mistrza Polski – mówi. Dlatego 
nie ogranicza się do treningów w 
sekcji, ale jeszcze ćwiczy w domu. 
W piwnicy ma swój worek, który 
atakuje z wielką pasją. Zresztą do 
spółki z tatą. Zwykle to ojciec za-
szczepia synowi pasję. Tu stało się 
odwrotnie.

W Złotoryi Kacper na razie jest 
jedynym młodym bokserem, ale 
może niedługo się wszystko zmie-
nić. Jego tato już zadbał o to, by 
pasja syna mogła zarazić innych 

chłopców. Wraz ze znajomymi założył stowarzysze-
nie, którego celem miałaby być promocja boksu wśród 
młodzieży. Chce trafić z ofertą do chłopców w wieku 
10 – 16 lat. Liczy na to, że od marca ruszy sekcja w zło-
toryjskiej hali. Ma już obietnicę burmistrza, że wesprze 
on młodych sportowców finansowo (zakup sprzętu). 
Chciałby też pozyskać sponsorów, którzy pomogliby 
utrzymać sekcję i zrekompensować dojazdy trenera  
z Chojnowa, który pracowałby w Złotoryi społecznie.

Tomasz Harkawy ma już pomysł, by zainicjować 
ruch bokserski w Złotoryi galą boksu, na którą zaprosi 
znanych pięściarzy. Może przybędzie Wojciech Bart-
nik, niewykluczone, że zawita tu również Piotr Wil-
czewski. Zatem czekamy.

   Iwona Pawłowska
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Hormony
w kolejce

Odyseja chorwackich mrówek

Złotoryjskie ortogramy

Jest sierpień 2010 roku. 
Wypoczywam z rodziną 

i przyjaciółmi w Novalji, 
na chorwackim Pagu. Jakże 

przyjemny czas całkowitej 
beztroski i słodkiego nierób-
stwa. Czujemy się wszyscy 

jak prawdziwi sybaryci. Zwy-
kle wstaję dość wcześnie, więc codziennie, 

jeszcze przed siódmą, biegam do pobliskiego 
sklepu po świeże pieczywo, zachodząc w dro-
dze powrotnej na espresso do jednej z  knaj-
pek na przybrzeżnym bulwarze Punta Mira. 
Jak zawsze  spotykam tam kilku tubylców, 
którzy rozprawiają żywo  o czymś przy kawie, 

wyraźnie rozkoszując się  jedynymi w ciągu 
dnia chwilami, wolnymi od tabunów wszechobecnych 
letników z całej Europy.

Któregoś pięknego, słonecznego -  jak zwykle - po-
ranka, wracając po raz kolejny z zakupów, zauważam, 
że po naszym aucie biega mnóstwo dziwnych nie-
znanych mi mrówek. Wielkością przypominają nasze 
wszędobylskie hurtnice  (Lasius niger); mają jednak  
- w odróżnieniu od nich -  charakterystyczne,  jasno-
czerwone główki i dziwne odwłoki w kształcie kropli.  
Z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Rano zbierają 
się na dachu spijając z niego rosę; im bliżej południa, 
gdy upał osusza  auto, znikają. I tak dzień w dzień. 
W pewnym momencie do tego osobliwego wodopoju 
ściąga już pokaźne – liczone w setki, jeśli nie tysiące 
osobników - mrówcze stado, tworzące wokół płytkiej 
plamy rosy grubą ciemną obwódkę.  

Pobyt w Chorwacji - jak każda - przyjemność szyb-
ko się kończy. Po długiej i wyczerpującej podróży 
docieramy w nocy do Złotoryi. Spragniony swojego 
ogrodu skoro świt wypadam z domu. Zapowiada się 
piękny słoneczny dzień. Na stojącym pod domem, 
steranym długą podróżą aucie, osiadła poranna rosa. 
Uśmiecham się do siebie, bo przychodzi mi do głowy, 
że jeszcze wczoraj, daleko stąd, taką rosą poiły się 
chorwackie mrówki.  I nagle staję jak wryty.  Nie do 
wiary! Na dachu Bory w najlepsze gasi pragnienie 
kilkaset  czerwonogłowych chorwackich  mrówek!  A 
więc urządziłem nieszczęśnikom prawdziwą odyseję, 
przewożąc je bezwiednie 1200 km na północ, w zupeł-
nie odmienne środowisko, w którym - z racji różnicy 
klimatu - niechybnie zginą z nastaniem zimy, mimo, 
że gdzieś w zakamarkach auta tak dzielnie przetrwały 
długą podróż w deszczu i nocnym chłodzie. I robi mi 

się trochę smutno. 
Potem obserwuję mrówki-imigrantki wielokrotnie 

- ostatni raz w któryś słoneczny listopadowy dzień, 
kiedy to lekko odrętwiałe nocnym ziąbem błąkają się 
ospale po aucie, posilając się  szczątkami owadów, 
roztrzaskanych o pojazd podczas jazdy. – Twarde sztu-
ki – myślę sobie i znowu jest mi smutno, bo nie mam 
pojęcia, jak im pomóc, za to wiem, że nieuchronnie 
zbliża się moment, kiedy zginą.

Nadchodzi długa i mroźna zima, która odpuszcza 
dopiero pod koniec marca. Na początku kwietnia 
przychodzi wreszcie upragnione ocieplenie. Jak to 
w tygodniu -  wracam późnym popołudniem z pracy. 
Jest słonecznie, więc wnętrze auta solidnie się nagrze-
wa. Obok siedzi Jacek. Trochę znużeni, w milczeniu 

słuchamy radia. Nagle Jacek -  z właściwym dla sie-
bie stoickim spokojem -  zauważa: - Masz tu jakieś 
mrówki w aucie, kolego. - Mrówki? – Jakie mrówki?  
- Gdzie? – wyrzucam z siebie serię pytań. - Tu! - 
Wskazuje palcem poruszający się po desce rozdziel-
czej mały ciemny punkcik z czerwoną główką. – I tu 
! - Chwilę potem obaj zauważamy, trzeci i czwarty i 
następne….. Kilkanaście chorwackich mrówek „czer-
wonogłówek” raźnie pomyka w różne strony kokpitu. 
Mimo, że to tylko kilkanaście maleńkich kilkumili-
metrowych owadów - jestem pod wielkim wrażeniem.  
Zachodzę w głowę, jak tym ciepłolubnym mrówkom z 
Południa udaje się przeżyć zimę w aucie parkowanym 
i eksploatowanym nierzadko w dwudziestostopnio-
wych mrozach ostatniej zimy. Zaintrygowany, posta-
nawiam ostatecznie oznaczyć gatunek ten i poznać go 

Dr n. med. Marcin Kałużny jest specjalistą chorób 
wewnętrznych, starszym asystentem w Klinice 
Endokrynologii i Diabetologii we Wrocławiu. 
Leczy choroby tarczycy, przysadki mózgowej, 
cukrzycy i inne zaburzenia hormonalne. Od nie-
dawna przyjmuje w Złotoryi (Gabinet Zabiegowy 
– ul. Piłsudskiego 27)
Na co dzień pracuje Pan w klinice wrocławskiej. 
Dlaczego wybrał Pan Złotoryję, by otworzyć tu gabi-
net? Zapewne nie był to przypadek?
Przypadek na pewno nie. Po części zapotrzebowa-
nie, choć wiem, że nie tylko w Złotoryi jest takie, 
ale wszędzie brakuje lekarzy specjalizujących się w 
chorobach endokrynologicznych. Dlaczego Złotory-
ja? Przyznam, że to z powodu artykułu, który kiedyś 
wpadł mi w ręce. Dotyczył on struktury geologicznej 
tych terenów i informował o istnieniu wygasłych 
wulkanów. Potem okazało się, że moja pacjentka, pani 
Lucja Urbanowicz jest ze Złotoryi. Zaczęliśmy roz-
mawiać najpierw o walorach turystycznych regionu 
a potem od słowa do słowa przeszliśmy do tego, że 
w Złotoryi brakuje lekarza, który leczyłby choroby o 
podłożu hormonalnym. W konsekwencji pani Lucja 
zaproponował, żebym przyjmował pacjentów w jej 
gabinecie i tak się stało.
Jak często przyjeżdża Pan do Złotoryi?
Wszystko zależy od zapotrzebowania, ale zazwyczaj 
przyjmuję dwa razy w miesiącu, w środy. Jestem zdzi-
wiony, jak wielu pacjentów rejestruje się do mnie. To 
miłe zaskoczenie. 
W jaki sposób można umówić się na wizytę?
Zapisy przyjmuje pani Lucja i umawia pacjentów na 
konkretna godzinę, więc nie trzeba wyczekiwać w 
kolejce przed gabinetem.
Z jakimi zaburzeniami najczęściej zgłaszają się do 
Pana złotoryjanie?
Mam wielu pacjentów chorych na cukrzycę, ale czę-
ściej zgłaszają się do mnie osoby cierpiące na inne 
schorzenia wynikające z zaburzeń hormonalnych. Na-
tomiast, gdy popatrzeć na statystyki, to można wycią-
gnąć wnioski, z cukrzyca jest najbardziej powszechną 
chorobą o podłożu endokrynologicznym. Z cukrzycą jest 

ten problem, że ona nie boli, a jak już zaczyna boleć, to 
jest za późno na leczenie, bo pojawiają się powikłania. 
Złotoryjanie, którzy do mnie przychodzą, najczęściej 
uskarżają się na dolegliwości ze strony tarczycy.
Co jest przyczyną tej choroby?
To trudno powiedzieć. Kiedyś przyczyna leżała po 
stronie niedoboru jodu, natomiast od pewnego czasu 
obowiązuje ustawa nakładająca obowiązek jodowania 
soli. To spowodowało, że już nie nękają nas tak często 
choroby wynikające z niedoboru jodu (wole wielo-
guzkowe), ale z nadmiaru. Poza tym coraz częściej 
stwierdza się chorobę Hashimoto. Jest to choroba 
autoimmunologiczna, bardzo rozpowszechniona. Nie 
znamy powodu tak częstego jej występowania, może 
jest to związane z rozwojem cywilizacji, ze środo-
wiskiem, w jakim żyjemy, nadmiarem „chemii” w 
powietrzu, jedzeniu…
Po wybuchu w elektrowni w Czarnobylu mówiono, 
że mieszkańcy naszego regionu zostali w szczególny 
sposób narażeni na skutki chmury radioaktywnej, 
gdyż według dość rozpowszechnionych pogłosek cięż-
kie pierwiastki osadzały się w kotlinach sudeckich. A 
to miało znaczący wpływ na rozwój choroby tarczycy.
Nie sądzę, by to była prawda. Nie ma takich badań 
medycznych, które by to potwierdzały. Wybuch w 
Czarnobylu paradoksalnie zrobił wiele dobrego w 
kwestii diagnozowania i leczenia chorób endokrynolo-
gicznych. Ludzie usłyszeli o czymś takim jak tarczyca 
i zaczęli zgłaszać się do lekarza, a tym samym znacznie 
wzrosła wykrywalność chorób endokrynologicznych.
Jakie objawy ze strony tarczycy powinny nas zanie-
pokoić i skłonić do wizyty u lekarza?
Jeśli ktoś zauważy zmiany w obrysie szyi, np. po-
większy się obwód, powstaną jakieś nierówności, to 
wtedy trzeba się temu lepiej przyjrzeć. Jeśli chodzi o 
ten objaw, to wcześniej zauważają go kobiety, które 
są bardziej wyczulone na zmiany w swoim wyglądzie. 
Panowie muszą mieć dużego guza na szyi, żeby zgło-
sili się do lekarza. 
Drugim takim ważnym, niepokojącym sygnałem 
są zmiany w dotychczasowym samopoczuciu. Pod-
kreślam to z całą premedytacją – zmiany. Objawy 
ze strony tarczycy są niespecyficzne: zmęczenie, 
wzmożona senność, zmiany stanu skóry, np. suchość, 
wypadanie włosów, trudności w wykonywaniu pracy 
intelektualnej…Jeśli ktoś dużo pracuje, może pomylić 
te objawy z przemęczeniem. Dlatego ważne, by obser-
wować siebie i, w razie występowania tych objawów, 
pomyśleć o tarczycy.
Wielu z nas, mając awersję do wysiadywania w ko-
lejkach do lekarza, postanawia na własna rękę zająć 
się diagnostyką i idzie do laboratorium, by wykonać 
badanie hormonu tarczycy. Jak Pan odnosi się do tej 
samodzielności pacjentów, którzy zdają się na intu-
icję lub Internet w interpretowaniu wyników?
Nie, przez Internet nie leczymy się. Jeśli chodzi o 
tarczycę, w Internecie znaleźć można wiele błędnych 
informacji. Badaniem przesiewowym, wstępnym przy 
podejrzeniu choroby tarczycy, jest badanie TSH. Dla le-
karzy zawsze podstawą jest nie tylko wynik testu TSH, 
ale to, co mówi pacjent i jak się czuje. Jeżeli z wywiadu 
wynika, że pacjent ma objawy niedoczynności tarczycy, 
to mimo, że ma dobry wynik TSH, mogę podjąć jego le-
czenie. I odwrotna sytuacja: czasami wynik jest niepra-
widłowy, ale nie ma objawów chorobowych, to jeszcze 
nie uzasadnia włączenia odpowiedniego leczenia.
A wtedy co?
Wtedy obserwacja. Moi mistrzowie, którzy uczyli 
mnie medycyny, mówili: zastanów się, czy chcesz 
leczyć pacjenta czy wyniki?
Kto jest bardziej narażony na choroby tarczycy: ko-
biety czy mężczyźni?
Kobiety częściej się badają i dlatego wykrywa się u 
nich więcej chorób. W przypadku zaburzeń tarczy-
cowych jednym z mierników są cykle miesiączkowe. 
Więc jeśli tutaj coś niedobrego się dzieje, to kobiety 
idą do ginekologa, a ten często kieruje pacjentkę do 
endokrynologa. Tak dochodzi do rozpoznania choro-
by. Wcale to jednak nie świadczy, że mężczyźni rza-

dziej chorują. Po prostu bagatelizują objawy.
Jakie badania wykonuje Pan w swoim gabinecie w 
Złotoryi.
Nie robię na miejscu żadnych badań laboratoryjnych. 
Nie dysponuję na razie aparatem USG, dlatego wyko-
nuję badanie fizykalne. Oczywiście, jak już wcześniej 
wspomniałem, bardzo ważny jest wywiad z pacjen-
tem. Bazuję też na wynikach badań laboratoryjnych, 
które wcześniej zlecam do wykonania.
Często zleca Pan bardziej inwazyjne badania, jak np. 
biopsję?
Kiedy są do tego wskazania po badaniu USG. Patrzy-
my, jakiej wielkości jest guzek i jaka jest dynamika 
jego wzrostu (tu trzeba zrobić dwa badania USG w 
pewnych odstępach czasu), a także wiele innych cech. 
Biopsję wykonuje się po to, by wykluczyć chorobę 
nowotworową. Mogę powiedzieć, że ponad 99% wy-
ników biopsji jest ujemnych względem raka. Ale nam 
chodzi o to, by znaleźć ten 1% i go wyleczyć.
Mam wrażenie, że choroby hormonalne trudne są do 
całkowitego wyleczenia. 
To zależy, o które choroby chodzi. Cukrzycę w 
pewnych przypadkach można całkowicie wyleczyć. 
Często cukrzyca typu II zazwyczaj związana jest z 
otyłością i jeśli uda się pacjentowi zrzucić nadmiar 
masy ciała, zmieni tryb życia, będzie bardziej aktyw-
ny fizycznie, choroba się wycofa. Miałem takiego 
pacjenta, który ważył 160 kilogramów, gdy schudł do 
95, objawy cukrzycy ustąpiły. Natomiast kiedy pacjent 
jest w starszym wieku i zachoruje na cukrzycę, nie ma 
raczej szans, aby choroba się wycofała. Tak też jest 
w przypadku cukrzycy typu I. Z tą odmianą choroby 
trzeba żyć do końca. Podobnie jak z wieloma choro-
bami tarczycy. I przy niedoczynności i nadczynności 
trzeba przyjmować tabletki, by choroba pozwalała 
normalnie funkcjonować. Nadczynność tarczycy 
można wyleczyć. W przypadku dzieci zaburzenia tego 
typu mogą się jednak wycofać samoistnie po okresie 
dojrzewania płciowego.
Wygląda na to, że w przypadku zaburzeń endokryno-
logicznych rolą lekarza jest gaszenie pożaru i pilno-
wanie, by na nowo nie wybuchł. Ale żar się dalej tli.
Niestety. W niewielu przypadkach możliwe jest całkowi-
te wyleczenie. Taka jest specyfika chorób hormonalnych.
Proszę mi powiedzieć, co mają robić pacjenci, któ-
rych nie stać na prywatne leczenie? NFZ jest dość 
skąpy i nie ułatwia dostępu do specjalistów.
Kolejki faktycznie są bardzo długie. We Wrocławiu 
rok temu była dramatyczna sytuacja, kiedy fundusz 
nie chciał w połowie roku poszerzyć kontraktu dla 
pięciu dużych (każda ma pod swoją opieką po kilka 
tysięcy pacjentów) przychodni endokrynologicznych. 
Kolejki wówczas z półtora roku przedłużyły się do 
pięciu lat. A pani minister Kopacz dowiedziała się o 
tym od dziennikarzy. Teraz nowy pacjent, który chce 
się zapisać do lekarza, czeka dwa lata. W ciągu tych 
lat może się z pacjentem dużo wydarzyć. Niestety, taki 
jest nasz NFZ.
Leczenie jest za drogie dla NFZ? 
W przypadku chorób, o których mówimy (zaburzenia 
funkcji tarczycy) stosunkowo najdroższe jest dia-
gnozowanie, natomiast potem sama kontrola już nie. 
Leczenie podobnie. Może być ono nawet prowadzone 
przez lekarza pierwszego kontaktu. Inna sprawa, czy 
on będzie chciał to robić. 
Na koniec zadam Panu bardziej osobiste pytanie: 
dlaczego zajął się Pan właśnie tego typu chorobami? 
Co jest ciekawego w endokrynologii?
Wymaga ona dużego wysiłku intelektualnego. Nie ma 
dla tych chorób jednoznacznych wytycznych (poza 
cukrzycą). Hormony wpływają na każdą tkankę, dla-
tego zaburzenia mogą dawać niespecyficzny obraz. 
Bywa, że za pierwszym razem nie zawsze można 
właściwie rozpoznać chorobę, ale to motywuje do 
zgłębiania problemu. Trzeba patrzeć na pacjenta holi-
stycznie. Kardiolog zajmuje się sercem, nefrolog ner-
kami, laryngolog gardłem i uszami, a endokrynolog 
musi „buszować” wszędzie.
   Iwona Pawłowska

bliżej. Zaczynam od własnego księgozbioru i polskich 
stron myrmekologicznych w Internecie (myrmekolo-
gia – gałąź entomologii zajmująca się badaniem mró-
wek). Nie robię sobie jednak tutaj większych nadziei, 
bo - bazując na własnej wiedzy, a trochę na intuicji 
– zakładam, że jest to gatunek u nas obcy. Brak rezul-
tatów utwierdza mnie w przekonaniu, że mam rację.  
Przeglądam więc zagraniczne strony internetowe, 
szukając zdjęć i opisów „czerwonogłówek”.  Znowu 
pudło. Zniechęcony, wpadam na jeszcze jeden pomysł 
i wrzucam wyszukiwarce: „croatian ants”. Odnajduję 
wkrótce chorwacki portal w języku angielskim, z ob-
szernym katalogiem  gatunków tamtejszych mrówek, 
zawierającym opisy i zdjęcia. Przeglądam pozycje 
po pozycji, by po jakimś kwadransie zawołać: - Jest! 
Mam ją! Wiem już bez cienia wątpliwości, że to ona:  
Crematogaster scutellaris. Potem ustalam, że gatunek 
ten rzeczywiście nie występuje w Polsce i – pewnie 
dlatego - nie doczekał się też  polskiej nazwy.

Crematogaster scutellaris to  dość popularny ga-
tunek, występujący na południu Europy. Odżywia 
się spadzią hodowanych przez siebie mszyc oraz 
drobnymi stawonogami. Gniazduje pod korą drzew – 
najchętniej dębu korkowego, gdzie robotnice budują z 
celulozowej papki kartonowe przegródki. Zauważono, 
że ostatnio zasiedla polistyrenowe panele izolacyjne 
w budynkach. Preferuje ciepłe świetliste suche lasy. 
Robotnica ma wielkość 3-5 mm, królowa 8-9,5mm, 
zaś samce ok. 3,5 mm. Mrówki te bronią się unosząc 
odwłok i wysuwając żądło, na końcu którego pojawia 
się kropla substancji chemicznej o specyficznych 
właściwościach, która w zależności od tego, jak duży 
jest intruz, odstrasza go, bądź zabija. Nie jest groźna 
dla człowieka.     

W tym samym roku, w sierpniu jadę ponownie 
wypocząć na Pagu.  Jadę trochę rozczarowany, bo 
nie udaje mi się trochę szalony, a trochę naiwny plan 
odwiezienia z powrotem mrówek, które przeżyły w 
Polsce zimę w naszym aucie.  Znikają całkowicie i 
bezpowrotnie jeszcze w lipcu. Po dotarciu do celu sta-
wiam auto  dokładnie w tym samym miejscu co przed 
rokiem. Rano biegnę po bułki, a na dachu zbiera się 
rosa. Ale mrówek „czerwonogłówek” przy wodopoju 
nie ma. Rozglądam się wokół po ziemi - ani jednej. 
Czyżby w zeszłoroczną mrówczą odyseję wybrało się 
ze mną całe tutejsze mrowisko?  Nie wiem i pewnie 
nigdy się nie dowiem.

   Marek Sarna

O tym, że złotoryjanom z ortografią jest po drodze, 
wiemy nie od dziś. Przekonałyśmy się o tym , 

realizując projekt , którego jednym z zadań było prze-
prowadzenie wśród mieszkańców Złotoryi ankiety  
sprawdzającej ich sprawność ortograficzną. Wówczas 
to pytałyśmy o poprawny zapis trzech lokalnych nazw 
: fontanna Delfina, Baszta Kowalska, złotoryjanin. 
Ankietę wypełniło 800 osób , a jej wyniki potwierdzi-
ły nasze przekonania. 

Kolejnym dowodem na to, że złotoryjanom nieobca 
jest dbałość o kulturę języka, było szerokie zaintere-
sowanie i udział w Złotym Dyktandzie. To przedsię-
wzięcie, skierowane do szerokiego audytorium, miało 
na celu zintegrowanie miłośników języka polskiego 
w pięknym jubileuszu 800-lecia miasta. Podjęli oni 
wyzwanie, pisząc dyktando tematycznie związane z 
historią i współczesnością Złotoryi. 

Następna lekcja poprawnej polszczyzny to wykład 
prof. Jana Miodka , który gościł u nas na ceremonii 
wręczania złotych piór Mistrzom Złotego Dyktanda. 

Było to spotkanie złotoryjan z jednym z najważniej-
szych  autorytetów w dziedzinie kultury języka, który 
we właściwy dla siebie sposób- niezwykle sugestywny 
i  wzbudzający zainteresowanie słuchaczy – ,,opowia-
dał” o meandrach polskiej ortografii.  

Ktoś może zapytać : Dlaczego tak ważna jest znajo-
mość zasad ortograficznych? Powód jest prosty. Błę-
dy,  jakie popełniamy w pisaniu , wynikają głównie z 
niewiedzy.   Większość z nas pisze na tzw. ortograficz-
ne wyczucie albo wykorzystując pamięć wzrokową, 
ale nie zawsze przynosi to dobre rezultaty. Poza tym 
w dzisiejszych czasach wielu ludzi to użytkownicy 
komputera, a tam zazwyczaj program do korekty 
błędów ,,załatwia” za nas ten problem. Dopiero, gdy  
przychodzi nam napisać coś odręcznie, zaczynają się 
przysłowiowe schody.

Pragnąc propagować poprawną pisownię nazw 
lokalnych i nie tylko, opracowałyśmy zestaw „Zło-
toryjskich ortogramów”, a o potwierdzenie ich 
bezdyskusyjnej poprawności zapisu  poprosiłyśmy 

prof. Jana Miodka. Następnie, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom złotoryjan, w czterech kolejnych nume-
rach Echa (XI 2011- II 2012) wyjaśniałyśmy zasady 
pisowni nazewnictwa związanego z naszym miastem, 
by rozwiać wszelkie wątpliwości zainteresowanych. 

„Złotoryjskie ortogramy”
Złotoryja, Dolny Śląsk, Pogórze Kaczawskie, 

Kaczawa, Wilcza Góra, Góra Mikołaja, wojewódz-
two dolnośląskie, złotoryjanin, Dolnoślązak, ziemia 
złotoryjska, Baszta Kowalska, aleja Miła, pl. Nie-
podległości, fontanna Górników, fontanna Delfina, 
pomnik Reymonta, pomnik Wojska Polskiego, pomnik 
Niepodległości, kościół św. Jadwigi, kościół p.w. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kopalnia 
Złota „Aurelia”, Katownia, klasztor pofranciszkański, 
Muzeum Złota, prawo magdeburskie, mury obronne, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, Hen-
ryk Brodaty, Polskie Bractwo Kopaczy Złota, płuczki 
złota, Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota, Kraina 
Wygasłych Wulkanów.

Mamy nadzieję, że nasz pomysł na ,,Poradnik 
Językowy – Złotoryjskie ortogramy” spodobał się 
czytelnikom Echa i uczynił ich bardziej świadomymi 
użytkownikami języka ojczystego. 

 Renata Fuchs i Anna Markiewicz
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Ksiądz Michał Dunas
Pierwszy powojenny proboszcz parafii św. Jadwigi cz. 2.

Pod okiem Urzędu Bezpieczeństwa
Dokumenty Instytutu Pa-
mięci Narodowej pozwa-

lają bliżej scharakte-
ryzować okoliczności 
zainteresowania się 
osobą księdza Duna-
sa, jego aresztowania 
i dalszej inwigilacji. 

Złotoryjanie jeszcze pa-
miętają krótką nieobec-

n o ś ć proboszcza w latach 1946-
1947, wiążąc jednak jego aresztowanie 

z nieprawomyślnymi treściami  kazań a 
nawet z wystrojem grobu Pańskiego w ko-

ściele św. Jadwigi lub donosem. 
Nie wiadomo, na ile ksiądz zdawał sobie sprawę, że 

duchowieństwo od początku pozostawało pod czujną 
„opieką” władz komunistycznych. „Nawet” w rapor-
cie naszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego z 1945 r. możemy przeczytać, że co do 
kontrwywiadu wśród duchowieństwa katolickiego nic 
nie zauważono, księża są pod ścisłą obserwacją. Ra-
port wysłany z PUBP do Wojewódzkiego UBP w dniu 
24. listopada 1945 r. stwierdzał: Praca agentury wśród 
duchowieństwa miejscowego jest ciężka. Przybyły 
ksiądz polski, młody człowiek jest pod obserwacją, jed-
nak dotychczas nic nie zauważono. Reszta duchowień-
stwa to niemcy. 4. grudnia wyrażano nadzieję, że praca 
agentury naszej wśród duchowieństwa miejscowego w 
przyszłym raporcie da już wyniki, ponieważ zaintere-
sowano się osobą nowego duszpasterza Polaka, magi-
stra, który przybył tu zza Buga. Takiego raportu jednak 
się nie doczekano.

W początkach stycznia 1946 r. w Złotoryi pojawił się 
mężczyzna o nazwisku Adam Dobrowolski i nawiązał 
kontakt z ks. M. Dunasem. Jesienią funkcjonariusze 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 
Złotoryi aresztowali najpierw Dobrowolskiego a na-
stępnie ks. Dunasa. Nakaz aresztowania wydał w dniu 
17. października 1946 r. Naczelnik Wydziału Śledcze-
go Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go we Wrocławiu Antoni Marczewski. W tym samym 
dniu przeprowadzono rewizję domową i osobistą i 
tymczasowo aresztowano księdza. Śledztwo prowadził 
oficer śledczy WUBP we Wrocławiu Jan Misiurski. 
Akta śledcze założono 18. października 1946 r. a za-
mknięto 18. stycznia 1947 r. Podczas przesłuchań usta-
lono, że duchowny należał do nielegalnej organizacji 
od stycznia 1946 r. do 7. października 1946 r. 

Oto fragmenty z przesłuchań księdza w dniach 25. 
października i 19. listopada 1946 r.:
„Proszę powiedzieć, jak wykonywaliście praktycznie 
swą działalność w nielegalnej organizacji, jakie orga-
nizacja miała cele itp.
Odpowiedź: Adam Dobrowolski powiedział, że organi-
zacja do której on należy ma na celu zbieranie wiado-
mości o stanie ludności, ich przynależności dzielnico-
wej, o nastrojach ludności, o ilości zajętych majątków 
przez Rosjan, zbieranie informacji o osobach na kie-
rowniczych stanowiskach w administracji publicznej 
i innych organach państwowych, o dyslokacji wojsk 
sowieckich i polskich, ich stanie liczebnym itp. Udzie-
liłem Dobrowolskiemu (o którym wiedziałem kim jest) 
wiadomości o osobach na kierowniczych stanowiskach 
w Złotoryi a mianowicie: podałem mu charakterysty-
ki starosty, wicestarosty, burmistrza, zastępcy komen-
danta MO, że w folwarku w Jerzmanicach stacjonują 
Rosjanie. Jeśli chodzi o prasę: jeden raz w lutym 1946 
r. otrzymałem pocztą jedną gazetkę pt. „Wolność” w 
kopercie, nadaną w Lignicy. Trzykrotnie otrzymałem od 
Dobrowolskiego gazetki pt. „Wolność” i „Orzeł Bia-
ły”. Treść ich przeciwko obecnemu ustrojowi państwa 
polskiego i ZSRR.”[…] „Gdyby nie bilet polecający od 
niego [tj. księdza Łańcuckiego z Chojnowa] z którym 

przyszedł Dobrowolski nie nawiązałbym z Dobrowol-
skim łączności organizacyjnej. Łańcucki musiał wie-
dzieć, kim jest Dobrowolski. Nie wiedział Dunas, że 
Dobrowolski ma broń palną.
Pytanie: „Ksiądz udzielając informacji Dobrowolskie-
mu informacje te zasięgał u ludzi w terenie zawerbo-
wanych przez księdza do organizacji do której ksiądz 
należał? Proszę podać nazwiska. 
Odpowiedź: „Nie, takowych zawerbowanych przez sie-
bie ludzi w terenie nie miałem, a informacje zasięgałem 
mając sposobność ze względu na pełnione przez siebie 
obowiązki kapłańskie”.

Pyt. ”Skąd ksiądz ma znaleziony u niego podczas rewizji 
domowej 7 października 1946 r. komunikat nr 10 PSL-u?”
Odp. „Wypożyczyłem w sierpniu 1946 r. od właściciela 
sklepiku z gazetami koło Starostwa (nazwiska nie znam) 
w rynku. Leżał między gazetami, z tym że go zwrócę.”
Pyt. „W jakim celu go przechowywaliście, kto go od 
was pożyczał?”
Odp. „Nikt”.
Pyt. Skąd ksiądz ma tekst piosenki Nr 2 z jednej strony 
„Odpowiedź Warszawy” a z drugiej strony tekst pio-
senki antyradzieckiej o Akowcach?”
Odp. „Teksty odpisałem od nieznanego mi żołnierza 
W.P. w lipcu 1946 względnie w końcu czerwca 1946 na 
weselu w Pielgrzymowicach [Pielgrzymce – przyp.RG]. 
Nie dawałem nikomu przepisywać, leżało w biurku do 
7 października 1946 r. Świadkiem odpisywania był mój 
organista i jakiś człowiek z Pielgrzymowic, nieznany.”
Pyt. „Skąd teksty innych piosenek? [„Przestroga”, 
„Szumią jodły”, „Miałeś wojtu dobra w syt”, „Jeszcze 
Polska nie zginęła, póki my żyjemy”]”
Odp. „Teksty tych czterech piosenek jeszcze w 1939 r. ode-
brałem pewnej uczennicy nazwiskiem Danucie Glińskiej 
na lekcji i po przyjściu do domu położyłem między kore-
spondencją, gdzie leżało aż do chwili odebrania i ja już  
o tym w końcu zapomniałem. Glińska była wtedy uczen-
nicą 4 klasy i mieszkała w tym czasie w Rohatynie na 
ul. Piotra Skargi.”
Pyt. „Dlaczego ksiądz te rzeczy przechowywał?”
Odp. „Nie zdawałem sobie sprawy, że mają znaczenie, 
komunikat miałem przy okazji zwrócić.”
W dniu 8. października 1946 r. w PUBP zastępca szefa 
PUBP w Złotoryi Bogdan Siokała przeprowadził kon-
frontację pomiędzy Dobrowolskim a księdzem Dunasem:
Pytanie do Dobrowolskiego: „Jakie informacje udzie-
lał wam ksiądz po zawerbowaniu go?”
Odp. „Informacje udzielał ksiądz o ludziach bę-
dących na stanowiskach, starosta, wicestaro-
sta, burmistrz  o nastrojach ludności w oko-

licznych wsiach i o dyslokacji wojsk na folwar-
kach na wsi. Charakterystyki komendanta MO  
i zastępcy komendanta MO w Złotoryi.”
Pyt. do ks. Dunasa: „Czy potwierdzacie powyższe ze-
znania Dobrowolskiego Adama?”
Odp. „Nie, nie potwierdzam, z powodu tego, iż infor-
macje udzielałem w mowie potocznej i nie uważałem 
ich jako mogących posiadać jakąś wartość”.
Pyt. do Dobrowolskiego: „Jakie informacje otrzymy-
waliście od ks. Dunasa po linji Polskiego Stronnictwa 
Ludowego?”
Odp. „Ilość członków, fakt zniszczenia tablicy PSL, 

że Prezesa PSL aresztowało UB 
i następnie lokal PSL zamknęło 
Bezpieczeństwo”.
Pyt. do ks. Dunasa: „Czy po-
twierdzacie to?” Odp. „Tak po-
twierdzam z tem tylko, że o za-
mknięciu lokalu PSL przez UB nie 
mówiłem”.
Pyt. do Dobrowolskiego: „Czy 
mówiliście księdzu Dunasowi o 
otrzymaniu instrukcji o stworze-
niu sekcji egzekucyjnej?” Odp. 
„Tak jest, mówiłem o tem ks. Du-
nasowi.”
Pyt. do ks. Dunasa: „Potwier-
dzacie?” Odp. „Nie, tego sobie 
nie przypominam aby to było 
mówione i nie potwierdzam tego 
zeznania.”

W dniu 15. stycznia 1947 r. 
oficer Jan Misiurski wydał po-
stanowienie o pociągnięciu do 

odpowiedzialności karnej ks. M. Dunasa  za to, że 
działając w zamiarze usunięcia K.R.N. i R.J.N. oraz 
obalenia przemocą demokratycznego ustroju Państwa 
Polskiego, brał czynny udział w nielegalnej organizacji 
W. i N. na terenie powiatu Złotoryja, do której został 
zawerbowany przez prezesa W. i N. na powiat Złoto-
ryja, Dobrowolskiego Adama. W czasie swojej działal-
ności w okresie od początku miesiąca stycznia 1946 do 
miesiąca czerwca utrzymując kontakty z Dobrowolskim 
Adamem, udzielał mu wiadomości z dziedziny ekono-
micznej, wojskowej i politycznej, które stanowiły ta-
jemnicę państwową i wojskową, w tym samym czasie 
rozpowszechniał i przechowywał otrzymaną od prezesa 
powiatowego W. i N. Dobrowolskiego Adama niele-
galną gazetkę pt. „Wolność” i „Orzeł Biały” o treści 
nawoływującej do czynów skierowanych przeciwko 
jedności sojuszniczej Państwa Polskiego z ZSRR.

17. stycznia 1947 r. skierowano księdza do więzie-
nia we Wrocławiu. Sąd Rejonowy skazał go 21. marca 
1947 r. na 5 lat więzienia, lecz wkrótce, po interwencji 
administratora apostolskiego ks. Karola Milika, został 
zwolniony na mocy amnestii. Do Złotoryi powrócił 20. 
kwietnia 1947 r.

Sam Dobrowolski, na przesłuchaniach w 
dniach 3-6 października 1946 r. przyznał że 
„zawerbował” w Złotoryi ks. Michała Duna-
sa, Andrzeja Wawrę (pracownik MO, kierow-
nik Referatu Śledczego!) i Adama Konopackiego.  
Od Wawry dostał nawet broń. Dunas udzielał Dobro-
wolskiemu wiadomości o wojsku w okolicach Złoto-
ryi, kierownictwie MO, partiach politycznych, aresz-
towaniach przez MO i UB. Uważał Dunasa za swego 
zastępcę w organizacji. Wojskowy Sąd Rejonowy we 
Wrocławiu skazał Adama Dobrowolskiego najpierw 
19. lutego 1947 r. na łączną karę 13 lat pozbawienia 
wolności a następnie 12. maja 1947 obniżył mu do 10 
lat i utraty praw publicznych do lat 5. Andrzej Wawro 
ostatecznie otrzymał 6 lat utraty wolności i 3 lata po-
zbawienia praw publicznych. 

 Podczas nieobecności, ks. Dunasa zastępował ks. 

Jan Winiarski, dojeżdżający do Złotoryi z Legnicy. 
Od grudnia do marca – wspominał –  jeździłem mo-
tocyklem do Złotoryi. Bywało, że przy -35 stopniach, 
bo była wielka zima. Po latach przyplącze się choroba 
reumatyczna. W zajęciach duszpasterskich pomagał 
również proboszcz z Zagrodna. Ks. Winiarski dojeż-
dżał również motocyklem z Legnicy do Chojnowa, gdy 
od października 1946 do lutego 1947 r. przebywał w 
areszcie ks. Adam Łańcucki, któremu, za współpracę 
z WiN postawiono zarzut udziału w zorganizowanych 
strukturach podziemnych i skazano na 3 lata pozbawie-
nia wolności (objęła go amnestia w marcu 1947). 

W latach 1949, 1950, 1951 i 1953 Urząd Bez-
pieczeństwa w Złotoryi prowadził „rozpracowania 
obiektowe” na byłych członków AK i WiN z terenu 
Lubelskiego, Kieleckiego, Białostockiego, Wileńskie-
go i Tarnopolskiego, zamieszkałych na terenie po-
wiatu złotoryjskiego. Obserwacją objęto co najmniej 
180 osób ze Złotoryi, Chojnowa i ponad dwudziestu 
innych miejscowości. Figurował wśród nich zawsze 
ksiądz Michał Dunas. Przytoczmy fragmenty powsta-
łych wówczas jego charakterystyk: 1951: Jest wrogo 
w dalszym ciągu ustosunkowany do obecnej rzeczywi-
stości i ZSRR. 26 listopada 1946 r. otrzymano donie-
sienie od kontaktu poufnego który podaje, że Michał 
Dunas utrzymuje ścisłe kontakty z Połeć Władysła-
wem, Mistrzak Zygmuntem, Michalskim, Musiał Ta-
deuszem. Według posiadanych danych zbierali się oni  
w mieszkaniu u Połeć Władysława, gdzie w towarzystwie 
grywają oni w karty urządzając libacje. Połeć rozma-
wia na osobności z ks. Michałem Dunasem i kontaktuje 
się z Dobrowolskim Adamem. 1953: b. czł. Win (funkcja 
do chwili obecnej nie ustalona) zawerbowany na tere-
nie miasta Złotoryja przez Dobrowolskiego Adama…
[…] w 1946 r. był inspiratorem w masowym wstępowa-
niu do PSL, nastawiał wrogo na członków PPR. Ofice-
rowie bezpieki wydawali więc rozkazy, aby zakładać 
agenturalne rozpoznania, celem aktywniejszego roz-
pracowania i zlikwidowania tegoż wrogiego elementu,  
na każdego z osobna przeprowadzać wszechstronny 
wywiad, zawerbować ludzi, którzy 
mają z nimi kontakty oraz zebrać 
wszelkie kompromitujące materia-
ły ze Złotoryi, uwzględniając jego 
przynależność do nielegalnej orga-
nizacji Win jak również jego obecny 
stosunek do obecnej rzeczywistości.

W styczniu 1991 r. Bogusław Ni-
zieński, sędzia Sądu Najwyższego 
zwrócił się do Prokuratury Gene-
ralnej z podaniem o rewizję nad-
zwyczajną sądowej decyzji z 21. 
marca 1947 r.
Kronika

Wielką jego zasługą było pro-
wadzenie kroniki parafialnej. Pod-
kreślmy, że w tych czasach nikt nie 
prowadził kroniki miejskiej a jedy-
nie ewentualnie szkolne i zakłado-
we. Kronika parafialna miała więc 
charakter kroniki miejskiej, tym 
bardziej, że zawierała wpisy do-
tyczące nie tylko wydarzeń o cha-
rakterze religijnym. Już na samym 
początku, pod datą „1945” nie omieszkał ks. Dunas dać 
krótkiej charakterystyki dziejów miasta, która świad-
czy o znajomości niemieckich opracowań o mieście. W 
1952 r. wymienia niektóre zabytki Złotoryi: 

1952. Ślady  polskości. Na terenie Złotoryi, jednego 
z najstarszych miast Dolnego Śląska, znajduje się wiele 
zabytków z czasów piastowskich. I tak obok trzech ko-
ściołów, widzimy stare mury obronne oraz basztę. Po-
mimo nacisku germanizacyjnego ślady kultury polskiej 
i wiary katolickiej przetrwały. 

1949. Dnia 3 stycznia 1949 r. podczas nabożeństwa 
wieczornego, jakie od 1947 r. stale w kościele jest od-
prawiane, zaszedł wypadek pożaru, spowodowanego 
nieostrożnością dzieci szkolnych [dopisek u góry tek-
stu inną ręką: syna organisty: rozpalił ogień na pod-
daszu]. Podczas pożaru trwającego 5 godzin, spalony 
został dach klasztorny i część dachu kościoła z wieżą. 
Przy ofiarnej pomocy Straży Pożarnej z Legnicy pożar 

zlikwidowano. Cała parafia zmobilizowana zachętą 
księdza proboszcza stanęła do pracy. Każdego dnia 
po 20-30 parafian brało udział w odbudowie swojego 
kościoła. Do kwietnia zniszczenia spowodowane poża-
rem usunięto. Prace zakończono 8 kwietnia 1949r. a 
Administracja Apostolska we Wrocławiu upoważniła 
ks. Proboszcza do podjęcia odszkodowania należnego 
z tytułu pożaru.

Nieurodzaj. W pierwszej połowie maja przeszła 
przez Złotoryję fala mrozu, który fatalnie odbił się na 
wydajności sadów, działek i pól. Jesienią tegoż roku, 
już od połowy września, ustawiczne deszcze połączo-
ne ze śniegiem i przedwczesna zima spowodowała, że 
wiele ziemniaków i buraka cukrowego pozostało na 
polach. Zrozumiałe, że wpłynęło to na życie ludności.

1954. Przed końcem czerwca przeżyliśmy nieco-
dzienne zjawisko zaćmienia Słońca. Na terenie woje-
wództwa wrocławskiego zaćmienie oglądano częścio-
wo. Rzeczywiście było widać tylko mały skrawek Słoń-
ca. Ponieważ od tego czasu zaczęły się dni chłodne i 
deszczowe, ludność wiązała ten stan z zaćmieniem 
Słońca. Rok 1954 zapisał się w parafii  naszej pracą 
wokoło odnowienia kościołów: w kościele parafialnym 
w Prażnicy [Prusicach – RG] odmalowano wnętrze 
kościoła. W Złotoryi odmalowano korytarz klasztorny, 
wprowadzając barwę więcej jasną,  oraz obie zakrystie 
i kaplicę Krzyża Świętego.

Październik 1956. Rządy w kraju obejmuje Włady-
sław Gomułka. Następuje ogólne odprężenie w kraju. 
Kościół katolicki od szeregu lat uciskany cieszy się 
znowu wolnością. Wraca z kilkuletniego pobytu na od-
osobnieniu ksiądz Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, 
Ks. Baraniak, późniejszy arcybiskup poznański. […]
Parafianie złotoryjscy dzielą ogólną radość z całym 
narodem polskim. Radość tym większa, że znowu nauka 
religii wraca do szkół. Zawieszono krzyże w szkołach, 
urzędach, szpitalach. Wierni, nie naciskani już z góry, 
swobodnie uczęszczają do kościoła na nabożeństwa, 
partyjni również masowo przychodzą na Mszę Św. Mło-
dzież złotoryjska masowo bierze udział w nauczaniu re-

ligijnym w swych szkołach. Zapał religijny przechodzi 
swój renesans i gruntowne odrodzenie.
Starania o kościół Mariacki

      Na mocy dekretu rządowego z marca 1946 r. oraz 
ustawy z sierpnia 1947 r. poniemieckie obiekty kościo-
ła ewangelickiego miały stać się własnością Polskiego 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Do Złotoryi 
napływały tymczasem kolejne grupy polskich osadni-
ków. Nic dziwnego, że kościół św. Jadwigi z trudnością 
mieścił katolików. Równocześnie liczba niemieckich 
ewangelików zmalała do około 1500 osób i  zbliżała się 
chwila ich wysiedlenia. W tych warunkach podjęte zo-
stały z inicjatywy ks. Michała Dunasa energiczne dzia-
łania, zmierzające do przejęcia kościoła Mariackiego. 

W czerwcu 1947 roku wpłynęły do Powiatowej 
Rady Narodowej (PRN) W Złotoryi dwie petycje: 
Polskich Katolików, podpisana przez około 800 osób 
oraz Zrzeszenia Kupców Polskich w Złotoryi z 54 

podpisami. Przywoływały fakt, iż kościół dopie-
ro w 1522 r. stał się ewangelicki oraz że kościół św. 
Jadwigi jest za mały, w dodatku ma wrócić do fran-
ciszkanów (?). PRN podjęła uchwałę, aby zwrócić 
się do kompetentnych czynników o przekazanie ko-
ścioła, uznając, że sprawa jego przejęcia jest pa-
lącą potrzebą dla ludności katolickiej. Identyczną 
uchwałę podjęła również Miejska Rada Narodowa.  
W sierpniu 1947 ks. M. Dunas tak pisał do Administra-
cji Apostolskiej we Wrocławiu: W imieniu Rady para-
fialnej i wszystkich parafian zwracam się uprzejmie z 
gorącą prośbą o rozpatrzenie i poparcie u władz naszej 
prośby o przejęcie na terenie Złotoryji kościoła, będą-
cego ostatnio ewangelickim. Prośbę naszą popieramy 
danymi z historii tegoż kościoła, zbudowanego, jak 
mówią zapisy kroniki w 1217 r, a dopiero 14 IX 1522 
oddanego do dyspozycji ewangelikom. Ponieważ obec-
nie na terenie Złotoryji nie ma parafian ewangelickie-
go wyznania, a kościół katolicki w mieście nie może 
pomieścić wszystkich katolików Polaków, przeto pra-
gniemy odzyskać ongiś katolicki kościół dla Polaków 
wyznania rzymsko katolickiego. 

26. sierpnia 1947 roku istotne decyzje podjął Pełno-
mocnik Konsystorza Ewangelickiego we Wrocławiu. 
Wyraził bowiem zgodę na wydzierżawienie kościoła 
NNMP parafii katolickiej na trzy lata (za czynsz w 
wysokości symbolicznej złotówki) pod następującymi 
warunkami: parafia katolicka dokona od zaraz bieżą-
cych remontów i będzie wykonywać takowe w czasie 
użytkowania, wyremontuje i poniesie koszty związane 
z adaptacją kościoła św. Mikołaja dla ewangelików, zo-
bowiąże się, że kościół Mariacki nie ulegnie żadnym 
przeróbkom zmieniającym jego charakter, a dostoso-
wanie jego wnętrza do wymogów kultu katolickiego 
będzie miało charakter tymczasowy. Pełnomocnik 
podkreślił, że świątynia pozostaje nadal własnością 
kościoła ewangelicko-augsburskiego. Tydzień później 
ks. Dunas przedstawił sprawę na posiedzeniu MRN. 
Zgodzono się, że warunki przedstawione przez ewan-
gelików są nie do przyjęcia i postanowiono zwrócić się 

ponownie do Urzędu Wojewódzkiego. 
W następnych miesiącach sprawę prze-
kazania kościoła poparł też Okręgowy 
Urząd Likwidacyjny, Administracja 
Apostolska zaś wystąpiła z odpowied-
nim pismem do Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych. Zarząd Miejski słał z 
kolei monity o zezwolenie na przeka-
zanie kościoła, m.in. z uwagi na nie-
zbędny remont wieży kościelnej przed 
następną zimą, co była w stanie prze-
prowadzić – zdaniem Zarządu – tylko 
parafia katolicka. Sprawa doczekała 
listopada 1947 r, gdy wojewodowie 
otrzymali poufne pismo Ministerstwa 
Ziem Odzyskanych, aby wstrzymać 
dokonywanie jakichkolwiek zmian w 
tej materii w związku z projektowanym 
ustawowym uregulowaniem przydziału 
kościołów poszczególnym wyznaniom; 
takie też wytyczne przekazano wła-
dzom miejskim. W grudniu 1947 roku 
doszło do kompromisu między przed-
stawicielami złotoryjskich wyznań. 15. 
grudnia podpisano, za obopólną zgodą, 

umowę tymczasową, w myśl której proboszcz parafii 
rzymsko-katolickiej objął kościół na okres świąt Boże-
go Narodzenia i Nowego Roku dla umożliwienia wzię-
cia udziału wszystkim wiernym w nabożeństwach świą-
tecznych. MRN na sesji 19. grudnia postanowiła więc 
przekazać klucze do kościoła (znajdujące się od jakiegoś 
czasu w Zarządzie Miejskim) proboszczowi Dunasowi 
i oddać mu kościół pod opiekę do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia całej sprawy. 

Od 24. grudnia 1947 roku w każdą niedzielę i święta 
odbywały się w kościele Mariackim nabożeństwa kato-
lickie. Parafia własnym nakładem finansowym prowa-
dziła częściowe naprawy, jak oszklenie okien, reperacje 
drzwi, instalacji elektrycznej, organów, zabezpieczenie 
wieży. Gdy minął okres bożonarodzeniowy, ks. Dunas 
wyjaśniał, że kościół dlatego jest nadal użytkowany 
przez katolików, ponieważ wykonali tam prace remon-
towe. Stwierdzał, że dla parafii ewangelicko-augsbur-

ciąg dalszy na stronie 10
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Zaproszenie na wystawę

skiej wystarczyłby kościół św. Mikołaja, a także pod-
kreślał, że katolicy dlatego wnoszą o kościół Mariacki, 
by znów stał się katolicki i polski. Nieliczni protestanci  
bezskutecznie oponowali. Na to odpowiadano, że od-
dając klucze katolikom, nie pozbawiono ewangelików 
należnych im praw do kościoła, lecz chodziło tylko o 
konieczność szybkiego zabezpieczenia budowli. Tego 
nie byłyby przecież w stanie zrobić trzy rodziny Pola-
ków ewangelików zamieszkałych w mieście. Obiecano,  
że wkrótce rozpocznie się remont kościoła na cmen-
tarzu. W czerwcu 1948 r. klucze od kościoła NNMP 
trafiły jednak  do kasy Zarządu Miejskiego.

1. lipca 1948 Michał Dunas ponownie prosił Admi-
nistrację Apostolską we Wrocławiu o interwencję w/s 
odzyskania kościoła Mariackiego, wysuwając argu-
menty historyczne, ilościowe, demograficzne (kościół 
św. Jadwigi mieści tylko ok. 600 osób a parafia liczy 
już 5900-6000 wiernych), wkład w remont Kościoła 
Mariackiego od 1947 r. (ok. 200000 zł). Ewangelicy 
sami rezygnowali z radykalniejszych działań, skoro ks. 
protestancki J. Zajączkowski w sierpniu 1948 r. pisał: 
o klucze od kościoła nie dobijamy się, 
gdyż boimy się okazać naszą liczebną 
słabość. Wprawdzie na ostatnim na-
bożeństwie [w kościele na cmentarzu 
– przyp. R.G.] było już 8 osób i to sami 
autochtoni. Miesiąc później sądził, że 
nie będziemy go potrzebowali. Napra-
wa kosztowałaby co najmniej dwa mi-
liony… 

W następnych latach cała sprawa 
ucichła. Formalnej decyzji rządu lub 
Urzędu Wojewódzkiego, odmawiającej 
wówczas przekazania kościoła parafii 
katolickiej, nie udało się na razie od-
naleźć. Jej motywy znajdujemy jednak  
w dokumentach z 1957 r, podpisanych 
przez jednego z urzędników miejskich. 
Jest tam zawarta informacja, iż władze 
dlatego nie wyraziły zgody, gdyż ko-
ściół stoi około 50 m od siedziby Komi-
tetu Powiatowego PZPR oraz sąsiaduje 
ze szkołą podstawową. Poza tym z pra-
wej i lewej strony kościoła biegną ulice, 
które są jednokierunkowe dla pojazdów 
mechanicznych (!?). 

W latach 1947-1948, gdy czasowo 
użytkowała kościół parafia katolicka, 
sprawa remontu wieży stała się bardzo pilna. Wypo-
wiadały się w tej materii władze miasta i powiatu. Ks. 
Dunas w kwietniu 1948 r. alarmował: …wieża główna 
opiera się na trzech belkach [?! – R.G.], w czym jedna 
bardzo  w stanie uszkodzonym… Fachowcy stwierdza-
ją, że o ile nie przystąpi się niezwłocznie do remontu, 
przęsła nie wytrzymają wichru i może nastąpić kata-
strofa. W latach 1949-1950 miasto monitowało nawet 
władze wojewódzkie, ale dopiero w 1951r. szczyt wie-
ży otoczyły rusztowania, które umożliwiły reperację 
hełmów i ścian. Być może wówczas, albo już wcze-
śniej, wyszabrowano zawartość gałki – do dziś jest pu-
sta i widnieje w niej otwór wielkości ludzkiej głowy. W 
1952 r. nastąpił remont dachu, a później (1952-1956) 
wyremontowano tarcze zegarowe: otrzymały zamiast 
arabskich cyfry rzymskie, które znajdują się na nich do 
tej pory. 
Siostry elżbietanki

W 1954 r. miasto doczekało wygnania sióstr elżbie-
tanek. Jak wiemy, choć było ich tutaj zaledwie kilka 
(wśród nich również te, które 
służyły tutaj przed wojną), to 
ich złotoryjskie tradycje sięgały 
połowy XIX wieku. To właśnie 
wówczas tutejszy proboszcz 
katolicki, ks. Urban, opracował 
Statuty dla tego zakonu, dzięki 
czemu został on zarejestrowany. 
Polskie elżbietanki (szarytki) 
kontynuowały jak najbardziej 
chwalebną działalność swych 
niemieckich poprzedniczek, były 
ówcześnie jedynym zakonem w 

mieście. Fakt realizacji niecnych planów komunistów 
w ramach tzw. Akcji X-2, odnotował ks. M. Dunas w 
kronice parafialnej: 

„1954. Wyjazd Sióstr Elżbietanek. Dnia 3 sierpnia 
1954 r. Siostry Elżbietanki opuściły Złotoryję, udając 
się do wspólnego klasztoru; przebywają w Kobylinie. 
Najświętszy Sakrament z kaplicy klasztornej przenie-
siono do kościoła parafialnego”. Zauważyła to wyda-
rzenie również wizytacja kościelna w dniu 9 paździer-
nika 1954 r.: Kościelny: Do dnia 7 sierpnia funkcję tę 
spełniały SS Elżbietanki. W tym dniu wyjechały. Zastą-
pił je chwilowo jeden z parafian.” Zastanawiające, że w 
obu źródłach spotykamy słowa „opuściły” i „wyjecha-
ły”, które nie tylko nie oddają istoty rzeczy, ale także 
nie wyjaśniają żadnych powodów i okoliczności. 
Franciszkański ślad

W kronice parafialnej widać ścisłe związki z fran-
ciszkanami z Legnicy. Udzielają oni rekolekcji (1948, 
1949, 1952, 1954), pomagają w Triduum (1947), od-
nawiają Misje święte (1947, 1948), są obecni na odpu-
stach (1950), w 1953 r. zostaje poświęcony  sztandar 
franciszkański.

Nic dziwnego, że franciszkanie dowiedzieli się w 1946 
r. o aresztowaniu księdza i już w listopadzie tegoż roku 
pisali z Jawora do władz kościelnych we Wrocławiu: 
Ponieważ niegdyś kościół i klasztor w Złotoryi należały  
do naszego zakonu, przeto z polecenia N. O. Prowin-
cjała zwracam się z uprzejmą prośbą do Administracji 
Apostolskiej o przydzielenie kościoła i parafii Złoto-
ria naszemu zakonowi, a N.O. Prowincjał wyśle tam 
natychmiast jednego lub dwóch Ojców celem objęcia 
obowiązków duszpasterskich. Otrzymali odmowną od-
powiedź: O losie ks. Dunasa nic pewnego nie wiadomo, 
dlatego stanowiska nie można uważać za wakujące.

Czy należy żałować, że ksiądz Dunas „siedział” 
tylko cztery miesiące? A może franciszkanie znów po-
wróciliby tutaj na stałe, gdyby… 
Życie towarzyskie, zainteresowania

W aktach śledczych z 1946 r. zapisano m.in. że 
ksiądz zna takie języki obce jak niemiecki, francuski, 
ukraiński i łacinę a w „osobliwościach ubrania” że 

„nosi sutannę”. 
Przemieszczał się na motocyklu SHL (też jawa), 

był zapalonym kibicem piłki nożnej, szachistą, grał w 
ping-ponga, Zapamiętano go, gdy z podwiniętą sutanną 
biegł, aby nie spóźnić się na mecz piłkarski. Mecze do-
pingował dzwoniąc dzwonkiem zabieranym z parafii. 
Był człowiekiem bardzo bezpośrednim, towarzyskim, 
utrzymującym kontakty zarówno z władzą oraz „zwy-
kłymi” parafianami. Sterane nerwy koić próbował ni-
kotyną, nie gardził pokerem i alkoholem.
Ksiądz – patriota? 

Czy po przejściach ze służbą bezpieczeństwa, jak 
wspominają niektórzy złotoryjanie (M. Stalski, T. Gliń-
ski), ks. Dunas zmienił swoje postępowanie a nawet 
dołączył do tzw. księży patriotów i sympatyków PA-
X-u, popierających „ludową” władzę? Dobre stosunki 
księdza z władzą podkreśla także A. Pałka. W każdym 
razie, jak stwierdzała wizytacja z 1954 r. ksiądz był 
zaangażowany społecznie jako opiekun powiatowy z 
ramienia Zbowidu, dlatego od czasu do czasu musi wy-
jeżdżać do Warszawy.                                                           
Odejście

12. czerwca 1957 r. ks. Dunas został 
skierowany do Bożkowa, miejsco-
wości leżącej pomiędzy Nową Rudą 
a Kłodzkiem. Objął probostwo przy 
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. 
Zmarł 19. stycznia 1979 r, spocząwszy 
na tamtejszym cmentarzu. Pozosta-
wił po sobie m.in. wyremontowane 
kościoły w Bożkowie i Czerwieńczy-
cach.

Z dniem 2. lipca 1957 r. na miejsce 
ks. Dunasa skierowano ks. Eugeniusza 
Kapustę, który sprawował opiekę nad 
tutejszą parafią tylko do dnia 29. lip-
ca 1957 r. Wówczas stanowisko pro-
boszcza otrzymał, jak się okazało, na 
blisko 12 lat, ks. Onufry Stankiewicz, 
dotychczasowy proboszcz w Miłoszy-
cach w powiecie wrocławskim.
Próba oceny  

Do największych złotoryjskich za-
sług ks. M. Dunasa w latach zaliczyć 
trzeba, naszym zdaniem, zorganizo-
wanie tutejszej społeczności w jeden 
organizm parafialny. Przez dziesięć lat 
był tutaj sam, w dodatku obsługując 

kilka kościołów w okolicach. 
Przyszło mu sprawować posługę w szalenie trud-

nych i wręcz przełomowych latach, także  w relacjach 
państwa z Kościołem. Był to okres najbardziej napię-
tych stosunków i najgorszych represji wobec duchow-
nych (szacunkowo oblicza się, że w latach 1945-1956 
więzień i aresztów doświadczyło ponad 1000 duchow-
nych diecezjalnych i zakonnych). Podzielił los wielu 
kapłanów, choć władza obeszła się z nim stosunkowo 
łagodnie. 

Troszczył się o podległe świątynie, podjął uporczy-
we próby odzyskania kościoła Mariackiego, które z 
uwagi na politykę rządu nie mogły okazać się skutecz-
ne. Warto pamiętać, że kościół parafialny św. Jadwi-
gi w jego czasach otwarty był codziennie przez kilka 
godzin. Podkreślmy jego zaangażowanie w nauczanie 
religii.

Dzięki niemu czerpać możemy z kroniki parafialnej, 
w której odnotowywał także wydarzenia dotyczące ca-
łego miasta i kraju.

Z drugiej strony wydaje się, że nie zawsze Jego 
przykład był budujący dla wiernych, zarówno dla mło-
dzieży jak dorosłych. Może był za bardzo bezpośredni? 
Ale, z drugiej strony, nic złego, że złotoryjanie zostali 
wystawieni na próbę – przecież byli zapewne świado-
mi, że wierzą w Boga a nie w duchownych, których 
wady nie powinny odciągać od Stwórcy.

Zgłaszamy w tym miejscu propozycję upamiętnienia 
ks. Michała Dunasa stosowną tablicą, dla której naj-
właściwszym miejscem byłby kościół św. Jadwigi. 

Roman Gorzkowski

Knocik, to od knocenia zdjęć?
Knocik to zaszyfrowana nazwa Andrzeja Cukrowskie-
go, który działa ok kilku lat przede wszystkim  
w Internecie. Oczywiście z dobrej strony :)  jako 
knocik.pl. Stąd to się wzięło i zostało. Nie ma to nic 
wspólnego ze zdjęciami.
Czym dla ciebie jest fotografia?
Lekiem na Alzheimera - robić  zdjęcia, aby pamiętać, 
co było wcześniej. Fotografia dla mnie to wykorzy-
stanie wolnego czasu na spotkanie z naturą i wydarze-
niami dla mnie  przede wszystkim sportowymi, dzięki 
którym zawieram nowe znajomości. Jest wizją innego 
a jednak takiego samego świata.
Jak postrzegasz swój fotograficzny rozwój, 
gdy oglądasz zdjęcia sprzed epoki  klubo-
wej i pierwszego okresu w ZKFie?
Gdy nie istniał jeszcze klub, nie istniało 
moje zainteresowanie fotografią. Najpierw  
była  komórka z wmontowanym aparatem 
fotograficznym. Kilka miesięcy później, 
kiedy dowiedziałem się, że w naszym 
mieście powstał klub fotograficzny, zaryzy-
kowałem wybierając nowe hobby w swoim 
życiu. Kupiłem aparat cyfrowy – kompakt. 
Potem była okładka w sierpniowym numerze 
„Echa Złotoryi” w 2009 r. Wtedy postano-
wiłem zmienić sprzęt na bardziej ambitny. 
Efekty są, jakie każdy widzi. Może jak na 
trzyletniego ucznia marne, ale małymi krocz-
kami do przodu. Obiecuję, że będzie lepiej.
Na plenerach, gdy inni mozolnie przesta-
wiają statywy, ty potrafisz podejść, wycelo-
wać i zrobić zdjęcie.
Tak dobrze ze mną jeszcze nie jest, żebym 
robił dobre zdjęcia bez statywu, gdzie inni 
minutami nad nim wiszą, zanim coś dobre-

go pstrykną. Przyznam, że mało używam sta-
tywu, wręcz go nie kocham, ale czasami trzeba 
się poświęcić i skorzystać z dobrej stabilizacji. 
Statyw wykorzystuję do fotografowania burz, 
za którymi tęsknię. Kiedy inni chowają się pod 
poduszkę ja wyciągam aparat i łapię, to co natu-
ra próbuje wyrzucić z niebios.
Chyba niespecjalnie pociągają cię pejzaże. Sa-
dzę, że bardziej lubisz akcję, gdy coś się dzieje.
Fotografia mojego autorstwa musi być bliska i 

szybka, choć nie zawsze. Dlatego głównym tematem 
moich zdjęć są wydarzenia sportowe: biegi lub spor-
ty motorowe. Troszkę tysięcy zdjęć z tych wydarzeń 
już zrobiłem umieszczając je na mojej prywatnej 
stronie internetowej. Mnóstwo zdjęć sportowych 
wykorzystanych zostało do różnych publikacji w 
Internecie, jak i czasopismach ogólnopolskich. Inny 
rodzaj mojej fotografii to makro, które pozwala przy-
bliżyć to, co nasze oko niestety zobaczy tylko pod 
mikroskopem.
Był taki okres, że myślałem, iż zaczniesz realizo-
wać się jako fotograf sportowy. Jeździłeś na różne 
imprezy, robiłeś mnóstwo zdjęć na biegach. Co się 
stało, że jednak odszedłeś od tego?

Oj, nieprawda, że 
odszedłem od spor-
tu,  po prostu okres 
zimowy to wyciszenie 
w tym temacie. Nadal  
będę to realizować. Z 
początkiem wiosny 
wyruszę na znane 
mi tory oraz całkiem 
nowe trasy sportowe. 
Do tej pory robiłem 
zdjęcia jak najbliżej 
miejsca zamieszkania. 
W związku z brakiem 
obowiązków związa-
nych z posiadaniem 
rodziny planuję wyru-
szyć w Polskę. 
W zeszłym roku poje-
chałeś z Mirkiem Ko-
pińskim na ekstremal-
ny bieg do Anglii. Z 
pozycji fotoreportera, 
który bieg jest ciekaw-
szy:  ten angielski, czy 
nasze wulkany?
Pod koniec stycznia 
2011 roku jako pierw-

szy i na razie jedyny klubowicz byłem na plene-
rze poza granicami naszego kraju. Dzięki Mir-
kowi  mogłem robić zdjęcia na najtrudniejszym 
biegu ekstremalnym w Europie. „Tough Guy” to  
mistrzostwa świata w tego rodzaju biegach. Bez 
chwili zastanowienia odpowiadam, że to najcie-
kawszy bieg, który fotografowałem.  
To trzeba po prostu zobaczyć i przeżyć. Nasze 
wulkany dopiero raczkują. Życzę powodzenia 
pomysłodawcy wulkanów w dalszej organizacji 

kolejnych edycji naszego skromnego ale chyba 
najlepszego biegu ekstremalnego w Polsce. Być 
może za 20 lat mistrzostwa świata odbędą się u 
nas z udziałem kilku tysięcy zawodników  - jak 
to jest obecnie w angielskiej edycji biegu.
Lubisz fotografować ludzi, czy też ludzie stano-
wią tylko tło dla akcji  w kadrze?
Lubię fotografować ludzi ale na imprezach sporto-
wych, czyli sportowców w akcji. Fotografia wtedy 
nie pokazuje piękna człowieka ale cierpienie, któ-
re zawodnik musi przejść, aby być szczęśliwym.
W grudniu zdobyłeś drugie miejsce Ipierwszego 

nie przyznano) w konkursie „Chełmy w obiektywie”, 
ale to nie był twój pierwszy sukces fotograficzny. 
Jakimi trofeami możesz się pochwalić?
Była to moja pierwsza nagroda  w tym konkursie i od 
razu prawie na szczycie. Wcześniejsze dwie edycje 
tego konkursu to same wyróżnienia. Wtedy to klubo-
wicze nie pozwolili wspiąć się na podium, zdobywa-
jąc wszystko, co się dało. Od 3 lat nie ma mocnych 
na  Złotoryjski Klub Fotograficzny. Największy 
jednak sukces fotograficzny zdobyłem w Złotoryi w 
roku 2010, kiedy wygrałem konkurs organizowany 
przez Nadleśnictwo Złotoryja - „Oblicza Złotoryjskiej 
Krainy” wtedy to niespodziewanie otrzymałem aparat 
Sony Alfa 500, który pozwolił mi przejść na wyższy 
stopień wyposażenia w sprzęt fotograficzny.
Masz jakiegoś fotograficznego guru?
Jestem młodziutkim fotografem bo zaledwie trzy lat-
ka. Mój guru to nasz klub i  więcej uwagi poświęcam 
na obmyślenia naszych dzieł sztuki, gdzie prezento-
wane zdjęcia są oryginalne, a nie przerobione różnymi 
sposobami. Nie czytam czasopism i artykułów uczących 
prawidłowego robienia zdjęć, bo wystarczy dobrze po-
słuchać na spotkaniu, a potem wypróbować to na wła-
snym sprzęcie. Jedna ciekawostka na tydzień starczy.
Jakie zdjęcia ci się najbardziej podobają?
Najbardziej podobają mi się oczywiście zdjęcia spor-
towe. Ale przypadkowe! Nie seryjne, kiedy zawodnik 
biegnie, a za nim następny, tylko musi być to coś, 
z czymś unikatowym. Chętnie patrzę i podziwiam 
piękne zdjęcia zwierząt w ich naturalnym środowisku. 
Bardzo cenię w zdjęciach jakość, na którą z miesiąca 
na miesiąc coraz bardziej zwracam uwagę.
Twoje najbliższe plany fotograficzne?
Planuję poszerzyć tematykę zdjęć o astrofotografię. 
Sprzęt już jest,  tylko czekam na bezchmurne  

i cieplejsze noce. Nadal będę czynnym członkiem 
Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego, który  
to uczy techniki fotografii, ale również pozwala 
zwiedzać miejsca niedostępne dla zwykłych ludzi.
Co zmieniłbyś w działalności ZKF?
Sekretarza :)
Z Andrzejem „Knocikiem” Cukrowskim - sekreta-
rzem Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego rozma-
wiał Robert Pawłowski

Prezentowane zdjęcie wykonano 7. lipca 2011 
roku na zamku Grodziec podczas festiwalu  
„Pod Kyczerą”. Przedstawia zespół z Indonezji 
tańczący rękoma....upss. I wyszło, jak wyszło.
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Klub Kolekcjonera przy Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej 

oraz Muzeum Złota w Złotoryi 
serdecznie zapraszają 
na otwarcie wystawy 

Złotoryja i okolice na starej widokówce
 w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 17.00 w Muzeum Złota



Zdjęcie 2011 roku.

Podczas wernisażu na skrzypach 
przygrywał pan Marek Cieśla

Prezes ZKF - Leszek Leśniak dbał o to by jak najwię-
cej głosów trafiło do urny.

Tajniki pracy redakcji zdradziła Iwona Pawłowska

Zebrani dobrze się bawili na spotkaniu z redakcją „Echa ZŁotoryi”

Wystawę otworzyli wspólnymi siłami: Starosta Powiatu 
ZŁotoryjskiego pan Józef Sudoł oraz prezes ZKF Leszek 
Leśniak i red. nacz. „Echa ZŁotoryi - Robert Pawłowski

Nominowani do tytułu „Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011” w 
towarzystwie Starosty Powiatu Złotoryjskiego Józefa Sudoła, oraz 
red. naczelnego „Echa Złotoryi”.

W tłusty czwartek dwadzieścia 
minut przed godziną sie-
demnastą hol Złotoryjskiego 

Ośrodka Kultury świecił pustkami. Twa-
rze organizatorów wyrażały niepewność 
i zaniepokojenie. Redaktor naczelny 
Robert Pawłowski i prezes Klubu Foto-
graficznego Leszek Leśniak robili dobrą 
minę do złej gry. Jednakowoż kilka 
minut przed rozpoczęciem gęsty tłum 
wypełnił cały hol. Dzięki uprzejmości dy-
rektora Zbigniewa Gruszczyńskiego, który 
udostępnił nam dom kultury, mogliśmy 
bez trudu pomieścić bardzo wielu gości.

Wchodzących witała w kramie śre-
dniowieczna mieszczka Krystyna Rybic-
ka oferując do sprzedaży wydawnictwa 
TMZZ i najnowszy numer Echa pachną-
cy jeszcze świeżą farbą drukarską.

Na dużym ekranie 
można było obejrzeć 
sylwetki członków i 
zdjęcia klubu foto-
graficznego. Z uwagi 
na tłusty czwartek 
na stołach piętrzyły 
się lukrowane pączki 
i inne łakocie. Nad 
głowami publiczno-
ści z antresoli unosiły 
się dźwięki skrzypiec 
wygrywane przez 
Marka Cieślę. Pu-
bliczność ruszyła do 
fotogramów, żywo 
dyskutując i dokonu-
jąc swojego wyboru 
na żółtych kartecz-
kach. Liczne słodko-
ści i kawa pozwoliły 
podnieść poziom 
endorfin, co zaowo-
cowało trafnym wy-
borem zdjęcia roku. 
Na antresoli działało 
studio portretu, które 

cieszyło się dużym 
powodzeniem. Go-
ście fotografowali 
się solo, w duetach a 
nawet w tercetach. 

Supeł czerwonej 
wstęgi rozwiązał  
Starosta Złotoryjski 
Józef Sudoł otwierając wystawę Zło-
toryjskiego Klubu Fotograficznego pn. 
Zdjęcia tygodnia 2011, której kuratorem 
był Józef Banaszek.

Drugą częścią imprezy było spo-
tkanie redakcji Echa Złotoryi z czytel-
nikami. Sala klubowa wypełniła się po 
brzegi publicznością. Nasza redakcyjna 
koleżanka Jana Kałuża z humorem, acz 
nie bez drobnych złośliwości, przed-
stawiła zespół pod kątem znaków zo-
diaku. W tym momencie wyszło szydło 
z worka i zebrani dowiedzieli się, kto 
kim jest. W redakcji pracuje zodiakalny 
Bliźniak, Waga, Wodnik i Strzelec. Ro-
gate i jadowite znaki reprezentowane są 

przez Barana, trzy 
(!!!) Skorpiony i dwa 
Koziorożce. Oliwy do 
ognia dolała Iwona 
Pawłowska, zdra-
dzając tajniki zebrań 
redakcyjnych. Oka-
zało się, że redakcja 
absolutnie nie może 
pracować bez czeko-
lady, ciastek i innych 
słodyczy. Za czekola-
dę bardzo dziękujemy 
Prezesowi TMZZ i 
prosimy o więcej. 

Agnieszka Młyńczak opowiedziała 

o ciekawostkach pracy reportera i o 
przyjaźniach, jakie zawarła z bohaterami 
swoich artykułów. 

Redaktor naczelny z nieukrywaną 
dumą przedstawiał nasze pięcioletnie 
osiągnięcia. Płodność członków redakcji 
czasami była tak znaczna, że na własną 
rękę pozyskiwał sponsorów, by móc 
dodrukować więcej tekstu, stąd kilka nu-

merów miało objętość większą, niż zwy-
czajowe 16 stron. Nie obyło się, 
co prawda, bez drobnych błędów i 
chochlików drukarskich, jednak nie 
wpłynęły one znacząco na pismo. 

Anna Chrzanowska przed-
stawiła Echo w statystyce, 
z którego wynika, że przez 
pięć lat wydaliśmy 59 ze-
szytów, zapisaliśmy 1024 
strony, zamieściliśmy 720 
dużych tekstów (reportaż, 
wywiad itp.). Oprócz nich 
były kalendaria, ogłoszenia 
o konkursach, listy od czy-
telników, nawet przepisy 
kulinarne oraz wykroje 
odzieży średniowiecznej na 
800–lecie miasta. Grono au-
torów oprócz naszego zespo-
łu reprezentowali uczniowie 
szkół średnich, naukowcy, 
przedstawiciele wielu grup 
społecznych i zawodowych 
ziemi złotoryjskiej.

Na zakończenie Danuta 
Sosa zachęcała zebranych do 
pracy przy tworzeniu pisma i 

dawała szczegółowe wskazówki, w jaki 
sposób do tego się zabrać.

W trzeciej części uroczystości 
przedstawiono nominowanych do tytułu 

„Człowieka 
Ziemi Zło-
toryjskiej 
2011”. 
Wśród nich 
znalazły 
się osoby: 
Aleksan-
der Borys, 
Mirosław Kopiński, 
Ewelina i Krzysztof 
Rozpędowscy, Paulina 
Ruta – Kaczmarska i 
Aneta Wasilewska. Za-
szczytny tytuł uzyskał 
przedsiębiorca i organi-
zator Biegu Wygasłych 

Wulkanów Mirosław Kopiński. Z rąk 
Starosty Powiatu Złotoryjskiego pana 
Józefa Sudoła otrzymał list gratulacyjny, 
stał się również posiadaczem dyplomu 
malowanego na szkle oraz oprawionego 
rocznika Echa Złotoryi 2011. Wszyscy 
nominowani otrzymali kosze pełne dóbr 
pochodzących z ziemi złotoryjskiej.

Miłym akcentem było losowanie na-

gród dla gości. Żółta karteczka była jed-
nocześnie losem na nagrodę w postaci 
segregatora, skoroszytu lub teczki. Wielu 
gości obecnych na sali wylosowało miłą 
pamiątkę.

Podczas spotkań z czytelnikami sta-
ło się tradycją kwestowanie na szczytny 
cel. W tym roku zbieraliśmy pieniądze 
dla chorej na stwardnienie rozsiane Bar-
bary Porębskiej. Szerzej o Basi 
można przeczytać w Echu  nr 
1(74)/2012. Z kwesty i z licyta-
cji Zdjęcia roku zebrano 2746,61 
zł. Wszystkim ofiarodawcom 
serdecznie dziękujemy!

Święto złotoryjskiej fotogra-
fii połączone ze spotkaniem z 
Czytelnikami Echa Złotoryi oraz 
finałem wyborów „Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej 2001″ swoją 
obecnością zaszczyciło wielu 
znakomitych gości. W sumie 
przybyło ponad 250 osób. Do-

roczne spotkanie powoli 
staje się imprezą, na któ-
rej po prostu nie wypada 
nie być.

Jana Kałuża
i Agnieszka Młyńczak
Zdjęcia ZKF

Na mocy decyzji z dnia 13 lutego 2012 roku Burmistrza 
Miasta Złotoryi zezwalającej na zorganizowanie i przeprowa-
dzenie publicznej zbiórki pieniężnej Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej z siedzibą w Złotoryi, ul. Szkolna 1 prze-
prowadziło zbiórkę publiczną na dofinansowanie leczenia Pani 
Barbary Porębskiej.

Zbiórka miała miejsce 16 lutego 2012 roku podczas otwar-
cia wystawy „Zdjęcie tygodnia 2011” oraz dorocznego spotka-
nia z czytelnikami „Echa Złotoryi” na terenie Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji. 

Po przeliczeniu zebranych środków komisja ustaliła, iż w 
wyniku zbiórki uzyskano kwotę 2746 złotych i 61 groszy (dwa 
tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 61/100). Kwota ta 
została wpłacona w dniu  21 lutego 2012 roku na konto Dol-
nośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia, która zajmuje 
się zbieraniem środków na leczenie Pani Barbary Porębskiej 

Informacja o wynikach zbiórki została podana również na 
stronie internetowej http://www.tmzz.pl/?p=1689#more-1689.
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Wielkanocni jeźdźcy

Walka o list, 
czyli ring na poczcie

Dary dla rodaków

W Niedzielę Wielkanocną ogłuszająco i długo biją 
dzwony kościoła w Radworze (niem. Radibor) 

wzywając wszystkich do obejrzenia niezwykłej ce-
remonii religijnej. Oto parami podążają wielkanocni 
jeźdźcy, czyli po serbołużycku křižerjo. W kawalka-
dzie przeważają konie gniade i kare, lecz niemało jest 
też siwych i myszatych. Wszystkie wyglądają olśnie-
wająco. Tuż przed świętami we wsiach i miasteczkach 
Górnych Łużyc ich sierść była wielokrotnie szczotko-
wana i teraz lśni w wiosennym słońcu. Grzywy kunsz-
townie zapleciono w drobne warkoczyki, przybrano 
różnymi ozdobami; niektóre sterczą w lokach, inne to 
typowe afro. Końskie ogony, które przez całą noc były 
splecione w ciasne warkocze, teraz prezentują piękne 
fale, a ich nasady ozdabiają białe kokardy haftowane w 
serbołużyckie wzory. Uzdy pokryte są w całości ozdo-
bami z muszelek, a na skroni każdego konia widnieje 

mały bukiecik żywych kwiatów. Jednakowe czapraki 
pod siodłami mają w rogu miniaturową sylwetkę Ba-
ranka Wielkanocnego. 

Koni dosiadają jeźdźcy, wszyscy ubrani w jednako-
we czarne fraki i cylindry. Nieskazitelnie białe koszu-
le oraz czarne krawaty na szyjach dopełniają reszty. 
Jeźdźcy obuci są – również w czarne – wysokie buty 
do konnej jazdy. Wśród nich nie ma kobiet, jedzie sama 
płeć męska od czternastoletnich chłopców po dojrza-
łych mężczyzn. Na piersi jednego młodzieńca widnieje 
mały wianuszek spleciony z zielonych gałązek mirtu 
– ten bierze udział w procesji po raz pierwszy. Widać, 
że jest zdenerwowany, koń pod nim też trochę niespo-
kojny. Nieco dalej za nim spokojnie i pewnie siedzi na 
koniu starszy mężczyzna. Ten jeździec ma na piersi 
wianuszek ze srebrnymi listkami. Oznacza to, że jedzie 
już dwudziesty piąty raz. 

W pierwszej parze procesji křižerjo trzymają chorą-
gwie kościelne z napisami w języku serbołużyckim Hale-
luja! i Zwoňče zwony! Następny jeździec dzierży krucy-

fiks, a tuż za nim widać figurę Chrystusa 
Zmartwychwstałego. 

Pary koni z jeźdźcami na grzbiecie 
przesuwają się przed zgromadzony-
mi tłumnie ludźmi. Na twarzach 
obserwatorów widać zachwyt, na 
niektórych zdumienie, że ogląda-
ją aż tak niezwykłe widowisko. 
Jeźdźcy pozdrawiają swoich bli-
skich i przyjaciół, których wyłu-
skują wśród wielu setek zgroma-
dzonej publiczności. Całość jest 
niezwykle uroczysta, tak jak uro-
czysty jest ten świąteczny dzień.

Konie idą i idą, zdaje się, 
bez końca. Orszak jest długi na 
kilkaset metrów, liczy trzysta 
koni! Nasze nozdrza łowią charakterystyczny za-
pach tych zwierząt, ich kopyta stukają po asfaltowej 
nawierzchni drogi, w gardło drapie kurz. Ponad tym 
wszystkim wysoko w niebo wzbija się potężny śpiew 
trzystu męskich gardeł. To stara serbołużycka pieśń 

wielkanocna, jakże podobna w melodyce i słowach do 
pieśni śpiewanych w polskich kościołach:  Haleluja!/
Zwoňče zwony!/Roňče radošc na wše strony!/Do kó-
ždeje wutroby zwoňče kěrluš wesoły:/Chryst je dobył,/
Haleluja! * 

Tradycja konnych procesji wielkanocnych wywodzi 
się  z czasów przedchrześcijańskich, kiedy na wiosnę 
rolnicy objeżdżali pola. Wierzyli, że to ochroni zbiory 
przed złymi duchami. Pod wpływem chrześcijaństwa 
obyczaj przybrał formę religijnej 
procesji i trwa u katolickich Serbo-
łużyczan od końca XV w. Przez te 
kilkaset lat jeźdźcy wyruszali w tra-
sę rok w rok, w każdą Wielkanoc. 
Celem konnych procesji jest ogłasza-
nie sąsiedniej wsi dobrej nowiny, że 
Chrystus zmartwychwstał. 

Serbołużyczanie to naród sło-
wiański, który w VI wieku przy-
był z południa Europy i zasiedlił 

obszary na wschodzie 
Saksonii. Nazwano ich 
Sorben (Serbowie) i taka 
nazwa funkcjonuje w 
Niemczech do dziś. Od IX wieku Słowianie 
ci ulegali gwałtownej germanizacji. Skutek 
był taki, że plemiona zniszczono prawie w 
całości. Odbywało się to pod znakiem krzy-
ża, jednak sami Niemcy nazywają to „misją 
miecza”. Potem katolików serbołużyckich 
zdziesiątkowała reformacja. Pod panowa-
niem Hitlera zamiary unicestwienia tego 
narodu osiągnęły swój szczyt. Zabroniono 
używania ich języka nawet w kościołach, 
a księży serbołużyckich wygnano do para-
fii niemieckich za Łabę. Były nawet plany 
przesiedlenia Serbołużyczan do Polski.

W XIX wieku rozpoczął się ruch odro-
dzenia narodu serbołużyckiego, zaczęła 
wzrastać świadomość narodowa. Powstają 
organizacje społeczne, towarzystwa oświa-
towe, zaczęto wydawać pisma w ich języku. 
Pozwolono serbołużyckim dzieciom uczyć 
się ich ojczystego języka i uczono religii w 
ich języku. Obecnie konstytucje landów, w 
których żyją Serbołużyczanie, gwarantują 
im ochronę kultury i tradycji, na co wska-
zują między innymi dwujęzyczne tablice 
miejscowości i znaki drogowe. 

Serbołużyczanie są najmniejszym sło-
wiańskim narodem, na terenie Niemiec żyje 
ich około 100 000.

W każdą Wielkanoc, czy słońce, czy słota 
na całych Górnych Łużycach od wsi do wsi, 
od miasta do miasta jeżdżą konne procesje. 
Przebieg uroczystości jest ściśle zaplanowa-
ny przez komitety organizacyjne w poszcze-
gólnych parafiach na wiele tygodni naprzód. 
Tuż przed Wielkanocą są podawane do pu-
blicznej wiadomości w lokalnej prasie mar-
szruty procesji wraz ze szczegółowym cza-
sem ich przejazdu. Bardzo ważne jest, aby 

podczas jazdy orszaki nie mogły się spotkać, bo to 
źle wróży! W to trudne przedsięwzięcie angażu-

je się wiele osób, nawet lokalne władze wspo-
magają křižerjo, dbając o ich bezpieczeństwo. 
Zapewniają między innymi ochronę policyjną 

i ustawiają odpowiednie znaki drogowe. 
Przed i za procesjami jadą grupy rowerzy-

stów oraz ciągnie zawsze długi sznur sa-
mochodów z obserwatorami w środku. 

W procesji zasadniczo może wziąć 
udział każdy mężczyzna, który ukoń-
czył 14 lat,  jednakowoż musi być kato-
likiem, przy tym aktywnie uczestniczyć 
w życiu kościelnym swojej parafii oraz 
należeć do wspólnoty Serbołużyczan. 
Ponadto uczestnik procesji musi umieć 
dobrze jeździć konno i znać się na ko-
niach. Sprawą honoru jest siodłanie i 

zakładanie uprzęży swojemu koniowi 
samodzielnie przez każdego jeźdźca. 
Każdy mężczyzna we własnym za-

kresie zaopatruje się w galowy strój, w którym pojedzie 
w orszaku. W wielu rodzinach bogato zdobiona końska 
uprząż i ubiór křižerjo przechodzą z pokolenia na pokolenie.  

W Wielki Piątek zaczynają się bezpośrednie przy-
gotowania do procesji. Przywożone są konie wypo-
życzane z okolicznych stadnin, a w sobotę są przy-
strajane. W Wielkanoc długo bijący kościelny dzwon 
wzywa jeźdźców, aby zgromadzili się przed kościo-
łem. Tu otrzymują od księdza chorągwie, krucyfiks i 
figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Ustawiają się 
w odpowiedniej kolejności, a ksiądz udziela im bło-
gosławieństwa, mówiąc: Przekazujcie światu radosną 
wieść o zmartwychwstałym Chrystusie. Idźcie w poko-
ju. Następnie bierze ozdobne naczynie pełne święconej 

wody i kropi głowy mężczyzn. Orszak objeżdża kościół 
trzykrotnie, aby na każdego spadła choć kropla święco-
nej wody. Teraz dopiero mogą jechać do sąsiedniej wsi, 
głosić radosną nowinę. 

Po przejechaniu swojej trasy (około 24 kilometrów) 
uczestnicy procesji podejmowani są poczęstunkiem we 
wsi, do której się udają, a konie odpoczywają w za-
grodach, gdzie zapewnia się im troskliwą opiekę. Dla 
mieszkańców serbołużyckich miejscowości ugoszcze-
nie jeźdźca i opieka nad koniem to wielki zaszczyt, 
więc rywalizują o to między sobą.

Ponieważ jest to tradycja religijna, podczas przejaz-
du między miejscowościami jeźdźcy głośno się modlą, 
a we wsiach i miastach śpiewają pieśni wielkanocne. 
Gdy pod wieczór křižerjo wracają do swoich rodzin-
nych wsi, wjeżdżają na cmentarz, objeżdżając go trzy 
razy. Następnie cała procesja zatrzymuje się, mężczyź-
ni zdejmują cylindry, po czym odmawiają głośno mo-
dlitwę za zmarłych uczestników konnych procesji oraz 
proszą Boga o błogosławieństwo dla żywych.

Opiekę duszpasterską w parafii Radwor sprawuje od 
niemal dziesięciu lat ksiądz Šćěpan Delan. Na swojej ple-
banii w każdą Wielkanoc gości obiadem wielkanocnych 
jeźdźców ze wsi Baćon (niem. Storcha). Zresztą zawsze 
jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego i bierze 
czynny udział w przygotowaniach konnych procesji.   

–  Mówię po niemiecku, całkiem sprawnie posługuję 
się językiem polskim, a na co dzień używam swoje-
go ojczystego języka, serbołużyckiego  – mówi ksiądz 
Šćěpan. – To mój naród, jestem cząstką jego historii. 
Wielkanocne procesje konne dają możliwość pokaza-
nia przyjezdnym naszej niezachwianej wiary. Jesteśmy 
dumni, że udało nam się zachować obyczaje i trady-
cje, a zwłaszcza język. Chodzi o to, abyśmy mogli w 
Wielkanoc pomodlić się w naszym ojczystym języku i 
złożyć sobie życzenia wesołych Świąt Wielkanocnych, 
czyli Žohnowane jutry!

 tekst i zdjęcia Agnieszka Młyńczak

Serbołużycka konna procesja wielkanocna w 
Radworze (niem.Radibor) 

W tym niezwykłym dniu ustawia się 
nawet specjalne znaki drogowe   

Zielony wianek na piersi jeźdźca (w środku) 
oznacza jego pierwszy raz w procesji 

Jeźdźcy i konie wyglądają bardzo uroczyście

Ksiądz Šćěpan Delan błogosławi jeźdźców przed drogą 

Za każdym orszakiem ciągnie sznur samochodów i grupy rowerzystów

Procesję podziwiają setki ludzi

Zapewne niewielu jest takich ludzi, którzy w swoim 
dorosłym życiu nie odebrali chociaż jednego listu 

poleconego. Procedura jest prosta. Do naszych drzwi 
puka listonosz, grzecznie informuje o przesyłce po-
leconej, którą następnie należy podpisać; oddaje list, 
po czym odchodzi. Ważne jest to, że przesyłkę może 
odebrać i pokwitować każda osoba, która otworzy 
drzwi listonoszowi. Proste.

Sprawa komplikuje się, jeżeli nikogo nie ma w 
domu. Wtedy listonosz do naszej oddawczej skrzynki 
pocztowej wrzuca awizo, czyli po polsku zawiado-
mienie o nadejściu przesyłki. List należy odebrać na 
poczcie. I to już nie jest takie proste.

 – Chciałam odebrać list polecony – te słowa skiero-
wałam niedawno do urzędniczki siedzącej po drugiej 
stronie grubej szyby na złotoryjskiej poczcie. 

Wyjęłam z torebki swój dowód osobisty, który wraz 
z awizem położyłam na ladzie. Pani wyćwiczonym 
ruchem wzięła oba dokumenty, sprawnie wyszukała 
list, po czym zaczęła sprawdzać dane. 

– Adresatka to kto jest dla pani? – spytała patrząc na 
mnie podejrzliwie znad okularów.

– To moja córka – odpowiedziałam zgodnie z prawdą. 
Chyba będą kłopoty, pomyślałam. W tym momencie 

poczułam się, jakbym była na ringu bokserskim. Prze-
widująco naprężyłam mięśnie.

– A z czego to wynika? – urzędniczka zro-
biła się jeszcze bardziej podejrzliwa. – Prze-
cież ma inne nazwisko! 

Pierwszy cios, ale zrobiłam unik.
– Po prostu wyszła za mąż i to jest nazwi-

sko jej męża. 
– Ja nie mogę pani wydać tej przesyłki, bo 

ona nie jest do pani! – zaprotestowała z urzęd-
niczka patrząc na mnie wyniośle. 

To było drugie uderzenie, mocniejsze.
Stojąca za mną kilkuosobowa kolejka za-

szumiała. Przestało być nudno.
Odparowałam atak kilkoma drobnymi cio-

sami:
– Nie mogę w tej chwili udowodnić, że to 

moja córka, bo nie mam przy sobie jej aktu 
małżeństwa. Ale przecież adres jest ten sam, 
jak pani widzi. Poza tym córka przebywa za 

granicą i nie wiem, kiedy 
przyjedzie do mnie. A może 
ten list jest ważny dla niej?

Urzędniczka spojrzała 
na adres na przesyłce, po-
równała go jeszcze raz z 
adresem w moim dowodzie 
osobistym, po czym surowo 
oświadczyła:

 – Adresatką jest przecież 
pani córka! Przesyłkę musi 
odebrać osobiście!

Następny cios, mocny. 
Zachwiałam się.

– A jeśli listonosz zastał-
by mnie w domu, to wtedy 

mogłabym odebrać ten list, 
prawda? – próbowałam wy-
móc na urzędniczce logiczny 

tok myślenia, który nasuwa się każdemu klientowi 
poczty.

Znów udało mi się oddać uderzenie. 
– A, to co innego! Gdyby listonosz zastał panią w 

domu, mógłby pani oddać przesyłkę adresowaną do 
córki – wyjaśniła pani sprawę oczywistą tylko dla niej. 

Mocny cios, zaczęłam tracić siły. Kolejka zaszumia-
ła nieco głośniej.

– Dlaczego przesyłkę mogę odebrać w domu, a nie 
mogę na poczcie? – indagowałam urzędniczkę, próbu-
jąc jeszcze niezdarnie oddawać uderzenia. Słabłam. 

– Tak już jest! – ucięła pani. – Następny! 
Takie wyjaśnienie powaliło mnie na kolana i pozba-

wiło ducha walki. Zrobiło mi się ciemno przed ocza-
mi. To był nokaut!

Kolejka ucichła, patrząc na mnie współczująco.
Gdy już się pozbierałam i na drżących nogach 

opuszczałam placówkę pocztową, przypomniałam 
sobie o innej możliwości. Otóż można zgłosić żądanie 
wkładania przesyłek poleconych do swojej oddaw-
czej skrzynki pocztowej. Ha! – pomyślałam. – Podej-
mę jeszcze jedną walkę z Pocztą Polską. Może mam 
szansę na wygraną?

  Agnieszka Młyńczak

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
Jana Pawła II wraz z nauczycielem 
historii organizują zbiórkę darów dla 
Polaków mieszkających na Ukrainie 
w miejscowości Podhajce i okolicy 
. Prosimy o przekazywanie odzieży, 
książek, artykułów szkolnych i zabawek. 
Mogą to być rzeczy używane, ale w 
dobrym stanie. Punkt zbiórki: sala nr 
18 w Liceum Ogólnokształcącym przy 
ul. Kolejowej 4, w godzinach 8.00- 
14.00.  Osoba kontaktowa: pan Tomasz 
Szymaniak. Dary gromadzimy do połowy 
maja. Dziękujemy za pomoc w imieniu 
mieszkańców powiatu Podhajce.

Wszystkim Czytelnikom życzymy, 
by czas ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
dał możliwość wytchnienia 
i pobudził do refleksji, 
że nadzieja, wiara i miłość 
zawsze nam towarzyszyć będą, 
a rodzina 
i przyjaciele radość 
nam wniosą, 
jaką i my 
im chcemy ofiarować. 
            Alleluja!

Z najlepszymi życzeniami 
Redakcja  i Zarząd TMZZ
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Exlibris z okazji sesji z 2 maja 1977 
(zbiory: Biblioteka Pedagogiczna)

Pamięć i pamiętliwość KronikaList
do redakcji

Październik 1973 – aula LO (konkurs wiedzy KEN). L.Wokotrub zaczyna w 
LO jako nauczyciel; A. Michler – jako dyrektor (zbiory: A. Michler)

Złotoryja, 31 I 2012
Skuszony wspomnieniami 

Pana Redaktora – pragnę i ja 
podzielić się swoimi wrażeniami 

(także subiektywnymi). Sądzę, 
że jubileusz 800-lecia naszego 

Miasta doczekał się w większości 
poważnych, ale i radosnych uroczystości 

organizowanych przez władze miasta i powiatu, 
Kościół Katolicki, Kopaczy Złota, TMZZ i inne 
organizacje społeczne.
Dla mnie najbardziej ciekawymi imprezami 
rekreacyjnymi były Mistrzostwa Świata w Płukaniu 
Złota, a zwłaszcza przepiękny korowód wszystkich 
uczestników z kilkunastu krajów świata (22 VIII 
2011 r.) z udziałem kilku dostojnych gości. Pięknie 
też spędziłem kilka dni podczas Mistrzostw Polski w 
Kolarstwie Szosowym.
Bardzo interesującymi uroczystościami pod względem 
kształcącym były koncerty w Kościele p.w. NMP 
organizowane przez Proboszcza i Urząd Miasta. 
Piękne programy zachwycały serca, wyzwalały 
uczucia patriotyczne i wzruszały sumienia. Ten 
kapitał jubileuszowych wrażeń zwieńczyła Pasterka 
w noc wigilijną. Msza św. w Rynku odprawiona w 
modlitewnej i patriotycznej atmosferze pobudziła 
wielu wiernych do refleksji i dyskretnie wskazała nam 
nie tylko nasze miejsce na mapie, ale także wartości 
dobra ku którym należy zdążać przez życie.
Myślę też, że kombatanci złotoryjscy – osadnicy 
fundując tablicę historyczną w przedsionku świątyni 
naszej, najtrafniej i trwale upamiętnili powrót Polski 
na dawne ziemie Piastów, określając swoją tożsamość 
patriotów i gospodarzy Ziemi Złotoryjskiej.
Obchody 800 lat nie pozostawiły jednak trwałych 
śladów upamiętniających dzieło wielkiego 
księcia Henryka Brodatego, władcy polskiego 
oraz patriotyzm współczesnych mieszkańców tej 
części Dolnego Śląska. Muszę się zwierzyć Panu 
Redaktorowi, że marzyłem od kilku lat, żeby nasza 
wspólnota narodowa ufundowała temu Piastowi 
choćby skromny pomnik lub płaskorzeźbę, a mogłaby 
być to także piękna tablica historyczna… Nie wyszło, 
choć sumienia wołały… Nie przeprowadzono też 
renowacji fragmentu budowli zamkowej w Rokitnicy. 
Zabrakło inspiracji merytorycznych, pieniędzy...?
To był powód rozterki, ale i niedosytu intelektualnego. 
Już drugiego, bo pierwszy przeżyłem w latach 
siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to mój były 
dyrektor i aktualny prezes ZNP w Złotoryi – pan 
Michler Alfred zlecił mnie napisanie referatu o liceum 
łacińskim V.F. Trozendorfa. Ustaliliśmy, że będzie 
wstęp o związkach kulturalnych Śląska z Koroną 
Polską i część druga o szkole tego niemieckiego 
pedagoga. Bardzo wiele zawdzięczałem swojej 
uczennicy – germanistce Ewie Nieborak i tylko 
jej. Praca była żmudna, ale słowo się rzekło. Tego 
rzuconego bezmyślnie słowa nie dotrzymał jednak p. 
Michler, który oświadczył, że trzeba będzie pominąć 
te związki Polski ze Śląskiem i dla „uspokojenia” 
mojego protestu „załatwił mi” zgłoszenie się 
na rozmowę do inspektora szkolnego Józefa 
Górzańskiego! Ten również nie życzył sobie wstępnej 
części mojego referatu o żywych związkach kultury 
polskiej ze Śląskiem. Odpowiedziałem, że nie tak się 
umawiałem z p. Michlerem, że nie dotrzymał słowa, 
że kłamał i dlatego tego swego referatu nie wygłoszę 
na sesji popularnonaukowej. Wygłoszenie referatu 
(tylko mojego autorstwa) powierzono p. Denertowi. 
Arogancja osiągnęła szczytu, bo już w zaproszeniach 
– głównym autorem był Denert, a kilkanaście lat 
później p. Michler w swoim artykule oceniającym 
działalność  - chyba – TMZZ potwierdził autorstwo 
p. Denerta i na ten ewidentny fałsz zwróciłem mu 
uwagę. Miał przeprosić i sprostować… Znowu minęły 
lata…! Kłamstwo pozostało. Myślę też, że tylko 
prawda o dziejach chwalebnych polskiego Śląska (i 
nie tylko)wyzwolić może człowieczeństwo, przyjaźń a 
nawet empatię.
 Z poważaniem 
   Leopold Wokotrub

W mój życiorys zawodowy mam także wpisany 
epizod nauczyciela szkoły podstawowej. I miałem w 
mojej klasie niejakiego „Piotrusia” ; dobre dziecko 
ale ciągle wszczynał w klasie bójki. „Piotruś, dlacze-
go dzisiaj uderzyłeś „Radka?” „- A bo on mi tydzień 
temu w ubikacji schował kurtkę”. Innym razem kopnął 
„Krzyśka”, bo ten mu kiedyś na wf podstawił nogę. 
Piotruś był pamiętliwy.

Leopold Wokotrub nawiązuje do wydarzeń sprzed 
35! Czyni to w stylu ironiczno – paszkwilanckim, gdyż 

nie chce znaleźć pozytywnych słów dla lat 70. A był to 
moment w historii złotoryjskiej oświaty, kiedy oprócz 
działalności podstawowej w tercecie: Wydział Oświa-
ty – ZNP (z klubem) – Biblioteka Pedagogiczna, ro-
dziły się (i były realizowane) inicjatywy, na które nie 
zdobyły się inne ośrodki w woj. legnickim, a jedynie 
nieliczne w Polsce, w bardzo dużych ośrodkach. Jed-
ną z nich były sesje popularnonaukowe. Pierwszą była 
sesja poświęcona Gimnazjum Humanistycznemu w 
Złotoryi. Zaplanowano 5 referatów oraz głosy trzech 
osób w dyskusji – proszę Redakcję „Echa Złotoryi” o 
podanie wszystkich referentów i tematów, ponieważ L. 
Wokotrub ani słówkiem nie wspomniał, że mógłby tu 
odegrać rolę jeszcze ktoś inny. A więc kolejno:
∗	 Henryk Hanebach: Złotoryja w XVI wieku
∗	 Włodzimierz Wójtowicz: Główne tendencje w 

szkolnictwie w XVI wieku
∗	 Piotr Denert: Historia Gimnazjum Humanistycz-

nego 
∗	 Alfred Michler: XVI-wieczny „Kodeks ucznia” 

na przykładzie „Porządku Szkolnego” Gimna-
zjum Humanistycznego w Złotoryi

∗	 Jolanta Skoczylas: XVI- wieczny regulamin 
szkolny w oczach współczesnej młodzieży

∗	 Trzy głosy w dyskusji –  Bronisław Maciejak (dyr.
LO), Mirosław Bielachowicz (KOiW), Józef Gó-
rzański (insp. IOiW)

Sesję prowadziła Teresa Borys, dyrektorka BP. Ca-
łość zamykała część artystyczna przygotowana przez 
młodzież LO.

Dodam jeszcze, że zaplanowano także i zrealizowa-
no: 3 kolejne sesje poświęcone patronom złotoryjskich 
placówek: BP – Wł. Spasowski (1978), SOS-W- Janusz 
Korczak (1978), SP-1- M. Konopnicka (1980). W la-
tach 80. rolę tego tercetu przejęła najpierw Komisja 
Historyczna przy IOiW, a później TMZZ.

Długo przed sesją rozmawialiśmy oczywiście z re-
ferentami, ale nie było to zmuszanie lub wymuszanie 
na kimś decyzji („zlecił mnie”). Nie było też żadnych 
zleceń czy umów – wszyscy robiliśmy to społecznie 
na zasadzie koleżeńskiej, zachęcającej rozmowy i 
namowy. Była również rozmowa z L. Wokotrubem, 
który słusznie pisze: „Ustaliliśmy, że będzie wstęp o 
związkach kulturalnych Śląska z Koroną i część druga 
o szkole tego niemieckiego pedagoga”. Proszę Czytel-
ników o zwrócenie uwagi na dwa aspekty: 1. „będzie 
wstęp”, 2. lekceważący  ton, z jakim mówi o najwięk-
szej postaci w dziejach miasta i Ziemi Złotoryjskiej – 

„o tym niemieckim pedagogu”(bezimiennie).
Odniosę się do obu aspektów.
Jest widoczna i wyczuwalna nieuczciwa intencja 

narzucenia Czytelnikowi konstrukcji myślowej (wła-
ściwie insynuacji, że niedobrzy decydenci „zlecają” 
Autorowi referat o jakimś „niemieckim pedagogu”, a 
tymczasem on „ zdrowa tkanka  – narodu polskiego” 
chce mówić o stosunkach polsko – śląskich. W tej spra-
wie nie byłem, nie jestem i nie będę punktem odniesie-
nia dla nikogo – także dla Autora. 

 Sesja „Gimna-
zjalna” była pierwszą; nie 
mieliśmy doświadczenia 
w tym względzie. Or-
ganizatorzy założyli, że 
przy tak obszernym pro-
gramie referaty nie mogą 
przekroczyć 30 min. (15 
str.). Aby uniknąć powtó-
rzeń, referaty czytaliśmy 
przed konferencją; „wy-
cinaliśmy” dłużyzny (do-
tknęło to np. i mnie). Kie-
dy doszło z referatami do 
„generalnej przymiarki” 
wyszła na jaw niechęć 
L. Wokotruba do Valen-
tina Trozendorfa i jego 
dzieła: proporcje referatu 
odwrócił. I to musiałem 
oprotestować, gdyż nie 
tak przecież „ustalali-
śmy”. I już wtedy refe-
rent zagroził, że on inne-
go referatu nie wygłosi. 

Kto więc nie dotrzymał słowa? Nie byłem jedynym (i 
nie głównym) organizatorem sesji i miałem obowiązek 
powiadomić o stanowisku L. Wokotruba insp. J. Gó-
rzańskiego. Żadnej rozmowy nie musiałem mu u szefa 
oświaty „załatwiać” – ten był istnym pracoholikiem i 
przyjmował każdego nawet długo po godzinach pracy. 
To, że insp. J. Górzański podzielił mój punkt widzenia, 
nie świadczy o jakiejś zmowie lub spisku, albo że „ 
nie życzyliśmy sobie wstępnej części ”, lecz jedynie o 
tym, że chcieliśmy się trzymać uzgodnionych wspólnie 
ustaleń. Temat sesji dotyczył oświaty i wychowania – 
wyłącznie. Leopold Wokotrub najprawdopodobniej 
uwierzył w to, że jedynie on jest dziś depozytariuszem 
jedynej prawdy i pamięci (dwóch z uczestniczących 
w tych rozmowach niestety już nie żyje), a to wiedzie 
go na manowce półprawdy. Sam bowiem dwukrotnie 
zrzekł się wygłoszenia referatu: i wobec mnie i wobec 
insp. Górzańskiego. I temu ostatniemu przekazał swój 
referat /opracowanie/ materiał lub bezpośrednio  P. De-
nertowi; ja tego wówczas nie widziałem. Wiem nato-
miast, że P. Denert zgodził się na wygłoszenie referatu i 
wiem od niego także, że pracował nad tym, aby spełnić 
wcześniej „ustalone” warunki. Sprowadzanie roli P. 
Denerta do roli tego, który tylko „wygłosił ”już przy-
gotowany referat jest nieuczciwe – to także nauczyciel 
historii, który również pisał wiersze, komponował do 
nich muzykę. Czasu miał bardzo niewiele i dlatego w 
geście koleżeńskiej solidarności również ja dałem mu 
mój 15 – stronicowy referat o Gimnazjum Humani-
stycznym, który wygłosiłem już 2 lata wcześniej. Miał 
więc nowy referent opracowanie L. Wokotruba i moje. 
Inaczej nie zdążyłby się przygotować. Ile z kogo wziął 
- nie wiem.

Leopold Wokotrub będzie pewnie zdziwiony, że 
wymieniam siebie. Otóż muszę teraz napisać coś, 
czego nigdy – nie będąc do tego sprowokowanym i 
zmuszonym – nie powiedziałbym. Jest wysoce praw-
dopodobne, że na początku lat 70. byłem jedynym 
złotoryjaninem, który wtedy dysponował materiałami 
o Gimnazjum Humanistycznym i jego twórcy, które 
mogły posłużyć do jakiegoś opracowania. Ja takowe 
zgromadziłem w czasie studiów podyplomowych w la-
tach 1972 – 74 we Wrocławiu, fiszkując wszystko, co 
wówczas we wrocławskich bibliotekach było dostępne. 
Moje „zdobycze” uzupełnił wielki przyjaciel Złotoryi, 
dr A. Jahn z Luckau, penetrując dla mnie biblioteki w 
NRD. A chciałbym także tu podkreślić (czynię to sta-
le) rolę insp. J. Górzańskiego: on zainspirował mnie do 
zajęcia się tą postacią i jego dziełem, a wiedząc, że „już 
coś mam ”- namówił do przygotowania referatu. Moje 

opracowanie przedstawiłem (15 stron maszynopisu) na 
powiatowej konferencji kadry kierowniczej w auli SP 
nr 1, w dniu 15. maja 1975r.: „ Z dziejów oświaty w po-
wiecie złotoryjskim. Humanistyczne Gimnazjum Trot-
zendorfa”  (wówczas tak to nazwisko pisałem – przez 
„tz”). Ten referat był później w archiwum IOiW, ZNP 
oraz BP (a więc mógł go mieć również L. Wokotrub) 
i taki otrzymał do dyspozycji P. Denert. I nigdy, i ni-
gdzie nie podkreślałem moich zasług, ani nie „waży-
łem” i nie śledziłem, jak został wykorzystany, choćby 
przez P. Denerta. W każdym razie ten referat z r. 1975 
stał się dla mnie i dla moich uczniów trampoliną do 
przygotowania referatów w r. 1977, które już nie tylko 
opisywały, ale podjęto w nich również próbę analizy i 
interpretacji.

Nie pamiętam, czy L. Wokotrub był na tej konferen-
cji w roku 1977. Dziś nie pamiętam już też, czy P. De-
nert we  wprowadzeniu ustnie wymienił nazwisko L. 
Wokotruba lub moje  - jako wspomagających. Spraw-
dziłem więc ten referat pod tym kątem i wiem teraz, 
iż we wprowadzeniu P. Denert użył (na piśmie) nastę-
pujących sformułowań :    „ uznaliśmy za stosowne ”, 
„ wykorzystaliśmy ”, „umożliwiły nam ”, „ zebrane 
przez nas ”. Kogo miał na myśli, używając liczby mno-
giej? Nie wiem (może ustnie wymienił kogoś)? Rze-
czony referat, wygłoszony przez P. Denerta (ale wiem, 
iż także on nad nim pracował) ma następujące „para-
metry”: wprowadzenie – 1 strona, „ustalony wstęp” – 
6,5 strony(!), temat właściwy – 7,5 strony. Mimo, iż 
referent dokładał starań, żeby zbliżyć się do propor-
cji, jakie „ustaliliśmy”, referat i teraz nie spełniał 
„ustaleń”. Bardzo chwalebnie, że mój oponent 
wymienia Ewę Nieborak, która pomagała 
mu przy opracowaniu referatu. Ale dla-
czego czyni to dopiero mimochodem 
po 35 latach? W tekście nie ma na-
zwiska tej osoby, a chyba P. Denert 
przeczytałby go. Nazwiska trojga 
uczniów, którzy opracowali refe-
rat pod moim kierunkiem, znaj-
dują się w materiałach; chętnie je 
teraz też przypomnę, gdyż są to 
osoby znane w Złotoryi i do dziś 
aktywne: Barbara Mendocha, 
Marek Sarna, Jolanta Skoczylas 
(referentka).

A teraz o „szczycie arogancji”. 
Czyje nazwisko mieli organizato-
rzy wydrukować na zaproszeniu? 
Czy pominięcie nazwiska referenta 
i wstawienie w to miejsce L. Woko-
truba byłoby właściwym rozstrzygnię-
ciem? Z trójki uczniów LO, którzy 
solidarnie i wspólnie opracowali 5. 
Referat, organizatorzy wymienili w 
zaproszeniu także tylko referentkę (J. 
Skoczylas).

Muszę też wrócić do – moim zdaniem - sedna spra-
wy: „ do szkoły tego niemieckiego pedagoga”. Jakbym 
słyszał propagandystę okresu gomułkowskiego, kiedy 
hołdowano i krzewiono zasadę: co na Śląsku nie jest 
czysto piastowskie, jest na pewno niemieckie. Przecież 
to wybitny pedagog śląski (dolnośląski) – nauczyciel i 
wychowawca synów bardzo wielu polskich rodzin, któ-
re przysyłały ich na nauki  do Złotoryi – do Trozendor-
fa właśnie (w tym późniejszego kanclerza koronnego). 
Współpracował w tym dziele bardzo owocnie z Piasta-
mi Legnickimi. I „ten niemiecki pedagog” posługiwał 
się (pisał, głosił wykłady) prawie wyłącznie po  łacinie. 
Jego szkoła to „szkoła łacińska”, a jedną z naczelnych 
zasad jej funkcjonowania wyłożył w p. 10 Statutu o 
„studiach”: „ Niech nikt się nie odważy posługiwać 
językiem niemieckim; każdy uczeń jest zobowiązany 
używać języka łacińskiego w stosunkach z profesorami, 
innymi uczonymi, a także między sobą”.  Zaś na jednym  
z epitafiów rektora  umieszczono inskrypcję, która gło-
si, iż Trozendorf „tak rozpowszechnił mowę Rzymian, 
że mowa niemiecka stała się w Złotoryi godną naga-
ny”.

Nieśmiało jeszcze przypomnę, że w ten sposób nasz 
pedagog działał wbrew Lutrowi, gdyż w tym czasie 
(odrodzenie) rodziły się w Europie języki narodowe, w 
tym język niemiecki. Psychologowie twierdzą, że tzw. 
„językiem serca” człowiek posługuje się : licząc szyb-
ko, przeklinając, modląc się i w sytuacjach ekstremal-
nych. V. Trozendorf doznał ataku serca w trakcie zajęć, 
a ostatnie słowa wypowiedziane do uczniów brzmiały 
po łacinie. Nie ma Trozendorf szczęścia; urodził się na 
Dolnym Śląsku, tylko tu żył, działał, był niemieckim 

Dolnoślązakiem, został protestantem. I jak tu takiego 
szanować?!

 Potwierdzam rozmowę sprzed kilku lat, ale 
nie składałem żadnej „obietnicy przeprosin”. Za co, 
gdzie i jak miałbym to zrobić? Rację ma L. Wokotrub 
w tym względzie, że domaga się uznania jego wkła-
du w ważne przedsięwzięcie. Ale dlaczego nie zrobił 
tego natychmiast, a czekał z tym aż 30 lat (dziś już 35)? 
Wtedy, przed kilku laty, zrobiłem to, co mogłem, i bez 
naruszania dobrej pamięci osób zmarłych. Mianowicie, 
na egzemplarzu referatu, który wygłaszał P. Denert, po 
jego nazwisku dopisałem: „m.in. na podst. oprac. i mat. 
L. Wokotruba i A. Michlera”. I to tylko mogłem zrobić. 
I tylko tak mogłem to rozsądzić. Ale od rozterki i wąt-
pliwości się nie uwolniłem. I z takim dopiskiem referat 
ten jest przechowywany w zbiorach specjalnych złoto-
ryjskiej Biblioteki Pedagogicznej (to także wyróżniało 
złotoryjskie władze oświatowe lat 70. i 80. od innych w 
Polsce, że także zbiory zgromadzono i przechowywa-
no).

 I na koniec kilka słów ode mnie. Jest to kolej-
ny atak L. Wokotruba ad personam (a rykoszetem ude-
rza też w ZNP i TMZZ). Tym razem przeszedł samego 
siebie – nie uszanował zmarłych. Dlatego też, jeśli w 
pierwszej chwili chciałem ten list zbyć milczeniem, to 
jednak uznałem ostatecznie, że  wobec użytych słów i „ 
argumentów ”nie mogę milczeć. Autor listu kreuje się 
na udręczonego przez 3 osobników (w domyśle „ko-
muchów”, wtedy już byłem członkiem partii), którzy 
nie pozwalają mu głosić jakiejś prawdy. Czyż nie jest 

to jakieś zamrożenie w stereotypie historii i nie-
mal klasyczna teoria spiskowa? Sięga pamię-

cią 35 lat wstecz (aż 4 uczestników tych 
wydarzeń już nie żyje, w tym 2 głów-

nych). I nie jest to pamięć uczciwa – to 
raczej pamiętliwość. Ośmielam się 
domniemywać, że L. Wokotrub pa-
mięta głośne w Złotoryi wydarzenie 
z X 1975r. kiedy prezesowi ZNP, 
A. Michlerowi zaproszonemu na 
miejską konferencję partyjną, 
odebrano głos pod pretekstem, 
że „mówca przekroczył czas i 
mówi nie na temat”, bo wcze-
śniej odmówił oddania do analizy 
swojego wystąpienia (także o tym 
mówię i piszę po raz pierwszy). 
Ale konferencja z 2 V 1977r. była 

naszą; nie miała patrona partyjne-
go, ani żadnego innego. Nikt nie na-

kazywał nam, ani my L. Wokotrubowi 
zrezygnowania z wygłoszenia referatu 

– decyzję podjął on sam. Dopiero 
kiedy złotoryjskiemu KM PZPR 
narzucono partyjnego „ uzdrawia-
cza” (1979-81), oświata, w tym i 
ZNP, odczuły dotkliwie „uzdrowi-

cielskie” metody tegoż (czystki personalne, ingerencja 
w wybory w jednym z ognisk ZNP).

 Wyziera z autora listu raczej oskarżający 
prokurator (nawet wobec nieżyjących) i to wymądrza-
jący się: „kłamstwo”, „fałsz”, „arogancja””. Będzie 
teraz dalej musiał z tym żyć. Szkoda, bo historyk po-
winien być sprawiedliwym sędzią wydarzeń i ludzi. 
A to, co zrobił, przystoi co najwyżej „pseudohistory-
kom”. Smuci mnie (bo już nie dziwi), że L. Wokotrub 
przyjął tak brutalną, graniczącą niemal z prostactwem, 
formę wyrażania swojego stanu ducha. Ale ja obiecuję 
Czytelnikom, że w przyszłości nie będę już odpowiadał 
na podobne listy. Takim sposobem i formą „dialogu” 
dostarczamy jedynie pożywki prześmiewcom i szy-
dercom: oto dwa starzyki, którym przyznano niegdyś 
zaszczytne tytuły „ profesorów szkoły średniej”, za-
pomniały o dwóch pierwszych cyferkach peselu i za-
chowują się tak, jak mój niegdysiejszy wychowanek 
„Piotruś” – gdzieś w piaskownicy.

 Czytelników proszę zatem o wybaczenie, a 
mojego znajomego Poldka ponownie zapraszam do 
„piaskownicy” przy ul. Szkolnej 1.

   Alfred Michler
   PS: Wprawdzie autor listu wkomponował siebie i 

mnie w 800. letnią historię miasta, to jednak ten wątek 
pominę. Odpowiedź znajdzie z pewnością na łamach 
„EZ” po walnym zebraniu TMZZ. Do ciężkiej pracy 
w ramach jubileuszu trzeba nam było nie tyle „wołają-
cych sumień” i kontestatorów ile chętnych głów i rąk.

    A.M

11-12.02. W hali „Tęcza” rywalizowali młodzicy w wo-
jewódzkim turnieju kwalifikacyjnym w tenisie ziemnym. 
13.02. W holu ZOKiR Burmistrz Miasta spotkał się ze 
złotoryjskimi sportowcami.
15.02. Dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Złotoryi uczestniczyły w pierwszych zajęciach 
biblioteczno-terapeutycznych zorganizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi pn. „Dooko-
ła świata z Bolkiem i Lolkiem”.
16.02 W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji od-
były się: wernisaż „Zdjęcia Tygodnia 2011”, Doroczne 
Spotkanie z Czytelnikami „Echa Złotoryi” oraz finał wy-
borów „Człowieka Ziemi Złotoryjskie 2011”. Człowie-
kiem Ziemi Złotoryjskiej 2011 został Mirosław Kopiński.
17.02. W Szkole Podstawowej w Świerzawie odbył 
się Gminny Konkurs Recytatorski. Pierwsze miejsce 
zdobyły Karolina Dyzio oraz Aleksandra Marzec.
18.02. Słuchacze i sympatycy złotoryjskiego Uniwersy-
tetu III Wieku wzięli udział w drugim marszu z kijkami.
19.02. Złotoryjski Hufiec ZHP zorganizował Dzień 
Myśli Braterskiej.
23.02. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie na uro-
czystej gali wręczono nagrody dla Uczestników kon-
kursu „Super Samorząd 2011”. Wśród nominowanych 
znalazł się złotoryjski samorząd, jako jedyny z terenu 
Dolnego Śląska.
29.02. W Miejskiej Bibliotece Publicznej została 
otwarta wystawa malarstwa Joanny Kołaczkowskiej-
Hajdun – „Piękno świata”.
1.03. Na posiedzeniu Rady Miejskiej Złotoryi podsu-
mowano obchody 800-lecia miasta.
1.03. Odbyło się walne zebranie członków Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
2.03. W Miejskie Bibliotece Publicznej czytelnicy spo-
tkali się z pochodzącym ze Złotoryi poetą – Dariuszem 
Suską.
2.03. Odbył się powiatowy etap XVII Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. W kat. młod-
szej zwyciężyła Gabriela Wilczopolska, w kat. starszej 
tryumfowała Laura Gancarz.
3.03. Klub Strzelecki „Agat” zorganizował zawody 
strzeleckie o Puchar Prezesa Klubu.
3-4.03. W hali „Tęcza” odbył się ogólnopolski turniej 
kwalifikacyjny w tenisie ziemnym kadetów Mine 
Master Cup. Sukces odniósł Adam Mruk z ZTT.
4.03. Wiktor Kubicz ze Złotoryjskiego Towarzystwa 
Tenisowego wywalczył srebrny medal podczas ogól-
nopolskiego turnieju kwalifikacyjnego w tenisie ziem-
nym młodzików w Szczawnie Zdroju.
4.03. W mistrzostwach Dzierżoniowa w wyciskaniu 
sztangi leżąc tryumfowali złotoryjanie: Dawid Klarus 
oraz Andrzej Kocyła.
5.03. Mariusz Florczyk dostał się do finału konkursu 
„Moja Piosenka na EURO”, którego celem jest wy-
łonienie nieoficjalnej piosenki Mistrzostw Europy w 
piłce nożnej.
6.03. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi zorga-
nizowała spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Bade-
rem, reporterem Gazety Wyborczej i pisarzem.
7.03. W holu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekre-
acji wystawę swoich prac pt. „Ars Amandi” otworzył 
Marek Cieśla – malarz, poeta i muzyk z Dzierżoniowa.
10.03. Lider Złotoryja po raz trzeci zwyciężył w Zło-
toryjskiej Lidze Piłki Nożnej Halowej.
11.03. W XXVI Otwartych Narciarskich Mistrzo-
stwach Legnicy w czeskim Pecu w kategorii młodzik 
zwyciężył Mirosław Kopiński.
11.03. Madlena Kurasz i Zuzanna Stelmaszak wywal-
czyły srebrny medal podczas rozegranych w Bydgosz-
czy halowych mistrzostw Polski seniorów i seniorek 
w tenisie ziemnym.
14.03. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała  
Babskie Targowisko czyli „Szafę na cztery pory roku” 
, podczas której panie mogły się wymieniać ubrania-
mi, biżuterią oraz wszelkimi dodatkami. 
17-18.03. Odbył się VII Kaczawski Turniej Sygnali-
stów Myśliwskich.



18 19

PANORAMA GMINY ŚWIERZAWA Z ŻYCIA TMZZ

Marzec 2012

Ruiny koscioła i wieża widokowa

Litografia ze zbioru Dunckera, przedstawiająca 
pałac przed przebudową u schyłku XIX w.

Litografia ze zbioru Dunckera, przedstawiająca 
pałac po  przebudowie latach 70. XIX w.

Pałac od strony północnej. Zdjęcie? - grafika? 
przedwojenna.

Południowa fasada pałacu oraz park przypałacowy.

Wyremontowane skrzydło pałacu oraz łącznik.

Odnowiony dom szachulcowy

Zabytkowy portal w domu przy gownej drodze

Podgórki Dom dla
pasjonata

Zmiana
pokoleniowa

Tiefhartsmanndorf, 
Kreis Schönau

główny budynek oraz pawilon 
przy pałacu, który również wpi-

sany jest do rejestru zabytków. 
- W pierwszej kolejności muszę 

zrobić dach, a to wydatek ok. 2,5 
mln. złotych – mówi pan Marek  

-następnie okna.   Niedawno 
byłem na otwarciu pałacu w 

Pakoszowie, który jest mniejszy 
od mojego, ale był w całkowitej 
ruinie. Jego remont kosztował 5 

mln. euro.  Taka jest skala przed-
sięwzięcia. Żeby jednak wydać 

te pieniądze najpierw muszę 
je zarobić. Niestety w Polsce 

wręcz niemożliwe jest uzyskanie 
pomocy ze strony państwa. W 
Niemczech właściciel takiego 

obiektu może liczyć na dotację 
na remont dachu i fasady – 

wzdycha pan Fechner. Gdy bę-
dzie zabezpieczony dach i okna, 

można się zabrać za elewację 
oraz wnętrza. 

Wnętrza stanowią zupełną nie-
wiadomą finansową. Kominki, 
sztukateria, detale architekto-
niczne – ich odtworzenia jest 

bardzo kosztowne i właściwie 
nie ma górnego poziomu kosz-
tów. Wszystko zależy od tego 

jak wielka jest determinacja w 
odtworzeniu wszystkich detali.

Pałac leży na skarpie. Do obiek-
tu należy park umiejscowiony 
poniżej. Park nie jest już bez-

kształtną, zarośniętą chaszczą. 
Widać, że prowadzone są prace, 

na razie głównie porządkowe.
Życia nie ułatwiają dosyć ostre 

przepisy konserwatorskie. Żeby 
np. usunąć uschnięte drzewo 
z przypałacowego parku, ko-

nieczna jest zgoda konserwatora 
zabytków, co wydaje się być 

oczywistym. Ale konserwator 
taką zgodę może wydać dopiero 

wtedy, gdy zostanie sporządzona 
inwentaryzacja całego parku, a 

to już kosztuje i to niemało.
W wydawnictwie Aleksandra 
Duckera wydanym w formie 

16 tomów w latach 1857-1883, 
będącym zbiorem grafik przed-

stawiających pałace ówczesnych 
Prus, znajdują się dwie lito-

grafie przedstawiające pałac w 
Tiefhartmannsdorf (Podgórki). 

Początkowo sądziłem, że chodzi 
o dwa różne obiekty. Nawet mia-

łem koncepcję, gdzie ten drugi 
pałac mógł być posadowiony.  

Jednak wprawne oko obecnego 
właściciela rozpoznało swoją 

posiadłość przed i po remoncie 
w końcu XIX w.

Rozmawiając z panem Markiem 
Fechnerem nabieram  przeko-
nania, że pałac kiedyś jeszcze 
będzie architektoniczną perłą 

złotoryjskiej ziemi. Obecny 
właściciel ma potencjał finanso-

wy oraz doświadczenie w re-
nowacji zabytkowych budowli. 

Jako przykład podaje kamienicę 
w centrum Jeleniej Góry, którą 

podniósł z totalnej ruiny. Nieste-
ty potrzebny jest czas i pieniądze 

(a może na odwrót), więc kiedy 
będziemy się cieszyć widokiem 
przepięknego pałacu w Podgór-

kach? Na pewno nieprędko.
Robert Pawłowski

Podgórki to najwyżej położona 
wieś gminy Świerzawa (400-

520 m npm), ciągnąca się ok. 3,6 
km w malowniczej dolinie potoku 
u północnego podnóża Grzbietu 
Południowego, otoczona wzgórza-
mi; Skopiec (718 m.), Maślak (715 
m.), Ogier (646 m.), Kobyła (626 
m.), Źrebak (612 m.), Krzyżowa 
(567 m.) i Radostka (532 m.). 
Przez wieś przebiega droga lokalna 
z Wojcieszowa na Przełęcz Widok. 
W skład Podgórek wchodzi Ra-
dzyń, dawna kolonia, leżąca przy 
drodze ze Świerzawy do Jeleniej 
Góry. W/w informacje podane są za informatorem tury-
stycznym zamieszczonym na stronie internetowej Miasta i 
Gminy Świerzawa

Pczątki wsi datowane są na przełom XIII i XIV wieku. 
Początkowo była to własność Schaffgotschów, później była 
własnością rodziny von Elbelów, a od 1597 rodziny von 
Zedlitz. Ostatnim niemieckim właścicielem pałacu oraz 
dóbr była  Ursula Vitzthum von Echstädt.

Mieszkańcy wsi utrzymywali się z pracy na roli, ale rów-
nież szukali zatrudnienia przy wyrębie lasu oraz pracy w 
kamieniołomach. Od  XIX wieku widoczne jest zaintereso-
wanie miejscowością ze strony turystów, którzy odwiedzaja 
Podgórki. Jest w tym duża zasługa wydawanych wówczas 
przewodników turystycznych.

Jedną z największych atrakcji Gminy Świerzawa jest zacho-
wany w Podgórkach zespół pałacowy z 1728 roku. Bez wątpienia 
jest to jedna z okazalszych rezydencji w Górach Kaczawskich. 

Do  pałacu prowadzi podjazd wykonany na  murze opo-
rowym zakończonym kamienną tralkową balustradą. Jest 
to sam w sobie ciekawy element architektoniczny i może 
stanowić ciekawą inspiację dla osób, które mają problem z 
wykonaniem podjazdu do swojej posesji. Obok zobaczyć 
można galerię z 1874 r.  z  neobarokowym budynkiem z 
1915 r. Do pałacu przylegają dwa tarasy, a wokół obiektu 
znajdują się fragmenty założenia parkowego z XIX w. z 
tarasami, stawem i zachowanym układem alei. Warto nad-
mienić, że przebudowy pałacu spowodowały, że bryła po-
siada cechy barokowe, ale również klasycystyczne.

Po zakończeniu II wojny swiatowej pałac wraz z przy-
legającymi dobrami  został upaństwowiony. Początkowo 
urządzono w pałacu Dom Dziecka, a następnie szkołę 
rolniczą.Wpłynnęło to bez wątpienia na zachowanie pałacu 
w dobrej kondycji. Pomimo pożaru  w 1961 r rezydencja 
została  odbudowana i  przeznaczona na ośrodek kolonijny. 
W latach dziewięćdziesiątych XX w. pałac wraz z parkiem 
został sprzedany osobie prywatnej. Obecnie jest własność 
prywatna i bez zgody właściciela nie można jej zwiedzać

Będąc w Podgórkach nie sposób nie zauważyć po-
zostałości dawnego kościoła parafialnego powstałego 
prawdopodobnie w XVI wieku  na miejscu poprzedniego, 
wzmiankowanego z XIVwieku. Kościół był remontowany 
w pierwszej połowie XVIII wieku, a w XIX w. spłonął, po 
czym został częściowo rozebrany. Do dnia dzisiejszego 
zachowały się fragmenty murów z otworami drzwiowymi 
i okiennymi w kamiennych obramieniach oraz kamienna 
kwadratowa wieża. Na murze kruchty zobaczyć można 
dwie płyty nagrobne  rodziny von Zedlitzów . Dzięki 
staraniom  Urząd Miasta i Gminy Świerzawa i  wsparciu 
finansowemu UE, w ramach Sektorowego Programu Ope-

racyjnego w 2006 roku  rozpoczęto rekonstrukcję dachu 
wieży, nawy i kaplicy kościoła z zagospodarowaniem tere-
nu wokół niego. W 2009 roku zakończono pracę i obecnie 
jest to punkt widokowy oraz miejsce cykicznej imprezy  
srodowiskowej organizowanej przez Radę Sołecką, Koło 
Gospodyń Wiejskich, Centrum Kultury i Sportu ze Świe-
rzawy pod tytułem Biała Dama. Impreza gromadzi nie tylko 
mieszkańców wsi, ale również turystów, którzy podziwiają 
wspaniałą oprawę spotkania i zaangażowanie mieszkańców, 
dla których jest to okazja do przedstawienia swojego do-
robku. Dlatego warto już dziś zapisać w swoim kalendarzu 
wrzesień 2012r i wybrać się na spotkanie z „Białą Damą” w 
Podgórkach.Warto również nadmienić, że są to spotkanie w 
ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego organi-
zowanych na terenie Gminy i Miasta Świerzawa.

Jak wspomniałem wcze-
śniej Podgórki  posiadają 
niezwykłe walory turystycz-
ne.  W istniejącym rezerwacie  
przyrody na Białych Skałach 
występuje wiele chronio-
nych gatunków roślin w tym 
buczyna storczykowa. Jest 
obszar o powierzchni ponad 
8 ha lasów i łąk posadowio-
nych na podłożu wapiennym. 
Spotkać możemy storczyka 
leśnego, trzynaście gatunków 
roślin objętych jest ochroną 
całkowitą, a sześć częściową.

Na obsza-
rze rezerwatu 
znajduje 
się Jaskinia 
Walońska. 
Nazwa po-
chodzi od 
Walończy-
ków, którzy 
na  obecne 
tereny przy-
bli z obszaru  
dzisiejszych 
Niemiec, 
Holandii 
i Belgii w 
poszukiwa-
niu kamieni 
szlachetnych 
oraz złóż 
srebra i złota. W jaskini możemy spotkać sowy i nietoperze. 
Dostępność jest łatwa, u podnóża jaskini znajduje się nie-
wielkie pole biwakowe, ławki i palenisko.

Prawdopodobnie jaskinia nie ma nic wspólnego z Waloń-
czykami, ale nazwa wzbudza emocje i cel został osiągnięty.

W Podgórkach znjduje się wiele ciekawych budynków 
o strukturze szachulcowej. Niektóre z nich są odremon-
towane i stają się kolejną atrakcją miejscowości. Wędru-
jąc  Przez Podgórki warto zwrócic uwagę na kościół pod 
wezwanień św. Józefa Oblubieńca NMP. Jest to budowla 
osiemnastowieczna z charaktrystycznym sklepienim zwier-
ciadlanym zwanym też klasztornym.

Nad kościołem znajduje się bardzo widokowe wzniesienie-
Krzyżowa Góra, na szczycie której umieszczono krzyż milenijny.

Przez Podgórki  prowadzi szlak rowerowy zwany waloń-
skim oznaczony kolorem niebieskim o długości ponad 40 
km. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, aby w słonecz-
ne wiosenne dni udać się do Podgórek i na własne oczy 
przekonać się o urokach tej wsi. A gdy będziemy zmęczeni, 
to możemy napić się wody mineralnej, której rozlewnia 
znajduje się  również w Podgórkach.

Jak wspominałem już wielokrotnie  w poprzenich artyku-
łach charakter wsi to nie tylko zabytki i widoki, to przedew-
szystkim ludzie otwarci na współpracę, chetnie opowiada-
jący o swojej miejscowości oraz potrafiący dzielić się swoją 
pasją. Jest to na pewno wielka wartość i skarb Gminy Świe-
rzawa. Dlatego raz jeszcze zachęcam do odwiedzin Podgó-
rek oraz innych miejsc na terenie Gminy Świerzawa.

   Czesław Leśniak

Pałac w Podgórkach intrygował mnie od 
pierwszego z nim spotkania, pod koniec 
XX w. Najpierw moją uwagę przykuł 
łącznik pomiędzy głównym gmachem, a 
dobudowaną częścią mieszkalną. Niestety 
ogrodzony nie pozwalał na bliższe przyj-
rzenie się jego wdziękom. Tak przejeż-
dżałem sobie koło niego, koło zamkniętej, 
kutej bramy i  zerkałem zazdrośnie w 
stronę budowli. A jest to jeden z bardziej 
okazałych pałaców na Dolnym Śląsku. W 
dodatku w stanie, w którym nie grozi mu 
nagła katastrofa budowlana. I co najważ-
niejsze, ma swojego właściciela, który 
sukcesywnie go odnawia.
Pałac został wybudowany między rokiem 
1728 a 1731 przez Konrada Gottlieba von 
Zedlitz und Neukirch. W latach siedem-
dziesiątych XIX w. został przebudowany 
przez nowego właściciela profesora 
hrabiego Ferdinanda von Harrach, który 
w miejsce mansardowego dachu dobudo-
wał drugie piętro, dach uczynił płaskim 
i zwieńczył belwederem. Nieco później 
dobudował skrzydło pałacu z galerią na-
zwaną atelie, ponieważ hrabia był ponoć 
całkiem niezłym malarzem. Można rzec 
hobbystą, który realizował swoje ma-
rzenia. Po wojnie była tam szkoła, dom 
dziecka, przedszkole oraz dom wczasowy 
. Obecny właściciel, pan Marek Fechner, 
musi należeć do grona ludzi pokroju pana 
hrabiego, bo niewiele się namyślał, gdy w 
1997 r. odkupił od zakładów włókienni-
czych z Łodzi.  
Co zastał? 50 lat socjalistycznej gospo-
darki. W 1962 roku ogień strawił główny 
budynek. Wprawdzie odbył się remont, 
ale chyba dosyć swobodnie podcho-
dzono wtedy do tego, co się robi, bo 
nagle parapety okienne znalazły się na 
wysokości 1,5 m od podłogi. Budowla 
została również ogołocona ze wszelkich 
detali, ozdobników, sztukaterii, głównie 
za sprawą pożaru. Mimo to, jak twierdzi 
pan Marek, była to miłość od pierwszego 
wejrzenia. Piękna okolica, niesamowite 
usytuowanie no i sama bryła architek-
toniczna. A jak pięknie jest oświetlony 
pałac przez słońce!
Miłość miłością, ale niestety takie uczucie 
względem tak zacnego obiektu ma swoją 
cenę i to całkiem wysoką. I nie chodzi tu 
tylko o restaurację budowli, ale również o 
jej utrzymanie po skończonym remoncie. 
W czasie rozmowy dociera do mnie, że 
obiekt ma około 8000 m2 pod dachem, 
które trzeba będzie ogrzać. Do tego do-
chodzi podatek od nieruchomości. Miło 
byłoby potraktować pałac jako domowe 
siedlisko, ale w planach pana Fechnera 
pałac powinien zarabiać, a to wiąże się 
z koniecznością opłacenia podatku od 
nieruchomości od budynków przezna-
czonych pod działalność gospodarczą. W 
gminie Świerzawa jest to obecnie 18,82 
zł. Czyli rocznie na sam podatek od zabu-
dowań pałacowych trzeba będzie przezna-
czyć ok. 150 tys. złotych. 
Zanim jednak to się stanie, trzeba zdobyć 
pieniądze na dogłębny remont i to pod 
bacznym okiem konserwatora zabytków. 
Do tej pory zostało odrestaurowane przez 
nowego właściciela boczne skrzydło 
pałacu, w którym obecnie pan Fechner 
zamieszkuje, wraz z łącznikiem. Pozostał  

Rozmowa z Wioletą Michalczyk – 
nową przewodniczącą Rady Progra-
mowej Ośrodka Dokumentowania 
i Opracowywania Dziejów Ziemi 
Złotoryjskiej przy TMZZ.
Zostałaś nową przewodniczącą Rady 
Programowej Ośrodka Dokumento-
wania  
i Opracowywania Dziejów Ziemi 
Złotoryjskiej przy TMZZ. Dotych-
czasowy przewodniczący Roman 
Gorzkowski zrezygnował. Właściwie 
wybór od razu padł na ciebie.
Zostałam tym mile zaskoczona, ale 
cieszę się, że koleżanki i koledzy 
mają do mnie zaufanie  
i powierzyli mi tę funkcję. Sądzę, że 
wpływ na to miała moja dotychczaso-
wa, dobrze układająca się współpraca 
z osobami działającymi w radzie, w 
szczególności z Alfredem Michlerem i 
Romanem Gorzkowskim. Starałam się 
w miarę możliwości angażować  
w dotychczasowe działania TMZZ, 
przede wszystkim te, które obejmo-
wały kontakty zagraniczne. Chciałam 
wspomnieć, że początek tej współ-
pracy sięga lat  dziewięćdziesiątych, 
gdy przetłumaczyłam  przewodnik  
Złotoryja i okolice na język niemiecki. 
Wracając do wyboru, to dodam, że 
moim zastępcą została Małgorzata 
Pokrywka, która w tym roku weszła w 
skład rady. 
Opowiedz coś o sobie.
Obecnie nie jestem już mieszkanką 
Złotoryi, ponieważ od ośmiu lat 
mieszkam w Pielgrzymce, ale za-
wodowo i rodzinnie wciąż jestem 
związana z miastem. Od 26 lat jestem 
nauczycielką. Zaczynałam po studiach 
jako rusycystka, potem zdobyłam 
kwalifikacje do nauczania polskiego 
i niemieckiego. Przy tym ostatnim 
języku pozostałam do dzisiaj. Praco-
wałam w Szkole Podstawowej Nr 3, 
a od 2000 roku w Gimnazjum Nr 2. 
Bardzo dużo czytam. Moim hobby 
jest także nauka języków obcych, 
ostatnio - angielskiego. Lubię pozna-
wać nowe miejsca i ludzi, zwiedzać 
zabytki i podziwiać przyrodę. 
Jakie zadania ma Rada Programowa 
w strukturze TMZZ?
Rada Programowa jest organem, który 
pomaga planować pracę Towarzystwa 
na dany rok kalendarzowy. Plan pracy 
Rady zatwierdza Zarząd i walne zgro-
madzenie. Członkowie Rady mają pod 
swoją opieką poszczególne pomiesz-
czenia Ośrodka: Izbę Kresową, Izbę 
Tradycji Oświaty, Izbę Złotoryjską, 
Salę Wystaw, a także prowadzą lekcje 
regionalne dla młodzieży szkolnej. 
Nastąpiła, jak twierdzi Roman, zmia-
na pokoleniowa. Członkami nowej 
Rady jest sporo młodszych koleżanek 
i kolegów. Czy i w jaki sposób wpły-
nie to na działalność?
Niektórzy z nich to nawet moi byli 
uczniowie, ale jakoś nie odczuwa się 
tej różnicy wieku, ponieważ w radzie 
panuje miła, koleżeńska atmosfera. 
Myślę jednak, że młodzi ludzie mają 

świeże spojrzenie na działalność 
Towarzystwa, zatem nasze działania 
nakierowane na młodzież mają duże 
szanse sukcesu. Zgłaszają już szereg 
ciekawych pomysłów na to, jak przy-
ciągnąć uwagę swoich rówieśników 
i zainteresować ich historią i współ-
czesnością naszego miasta i okolicy. 
Należy do tego na przykład systema-
tyczne uaktualnianie  strony interneto-
wej Towarzystwa.  
Na walnym zebraniu TMZZ nowa 
Rada została zatwierdzona, ale fak-
tycznie działalność rozpoczęła pręż-
nie już kilka tygodni wcześniej. Co 
udało się zrobić, ustalić?
Do tej pory odbyły się trzy zebrania 
rady. Zdecydowaliśmy, że będziemy 
spotykać się raz w miesiącu. Wy-
braliśmy tematy wystaw w Ośrodku 
na rok 2012, uaktualniliśmy stronę 
internetową TMZZ wraz z profilem na 
Facebooku, zamieściliśmy ogłoszenia 
w Internecie i lokalnej prasie z prośbą 
do mieszkańców miasta i okolicy o 
wzbogacanie zbiorów Ośrodka. Pod-
czas spotkań omówiliśmy planowane 
imprezy. Już rozpoczęły się prace 
przy porządkowaniu archiwum i bi-
blioteki w Ośrodku. 
Jakie jeszcze zadania stoją przed 
Radą Programową w tym roku?
Zaplanowaliśmy sporo zadań. Mamy 
nadzieję, że uda nam się z nich wy-
wiązać, oczywiście przy udziale i 
pomocy wszystkich członków Towa-
rzystwa. Chcielibyśmy zorganizować 
dwie wystawy na temat projektu Ra-
zem przez 800 lat i o wsi Pielgrzym-
ka. Mamy nadzieję  doprowadzić do 
trzeciej wystawy, dotyczącej gospo-
darki leśnej i łowieckiej w powiecie 
złotoryjskim. W marcu odbędzie się 
pierwsze spotkanie w Pielgrzymce na 
temat planowanej wystawy. Planuje-
my zakończyć katalogowanie zbiorów 
biblioteki. Będziemy uczestniczyć  
w organizacji tradycyjnych rajdów 
TMZZ, Powiatowego Dnia Regiona-
listy i Europejskich Dni Dziedzictwa. 
Zamierzamy wydać folder o Ośrodku. 
Szczegółowy plan naszych działań 
można znaleźć  na stronie TMZZ.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych 
udanych zadań i dobrej współpracy!
 Agnieszka Młyńczak
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Pomiędzy poezją a fizyką

Walne Zebranie 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej

Złotoryjskie zbiory

Kiedy zaproszenia na spotkanie z Dariuszem Suską  
dotarły do adresatów, koleżanki ze szkolnej ławy 

umówiły się na udział w wieczorze poezji ze szkolnym 
kolegą. Zajęły miejsca w ostatnim rzędzie Wypoży-
czalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Złotoryi, a bliżej, na wyciągnięcie ręki, zasiadły byłe 
nauczycielki.

 Przybył oczekiwany Gość w towarzystwie przesym-
patycznej (jak się później okazało) żony Anety.  Chyba 
to spotkanie po latach wywołało silniejsze wzruszenie, 
niźli  Darek  przewidywał,  bowiem  co pewien czas  

najwyraźniej szukał wsparcia w kontakcie wzrokowym 
u żony.  A kiedy zebrał się w sobie, przemówił, a głos 
drżał mu - jak powiedział, ze wzruszenia - na widok 
swoich koleżanek. Wreszcie otworzył  tomik z wier-
szami i zaczął czytać. Na sali panowała taka cisza, że 
słyszało się własny oddech.

Autor przeczytał kilka wierszy, zrobił pauzę i zapro-
ponował jeszcze jeden wiersz, a potem jeszcze jeden, 
bo czytanie bardzo go uspakajało - jak wyznał. A my 
słuchaliśmy.
Dzieciństwo

Naukę szkolną rozpoczął Darek w Szkole Podsta-
wowej nr 1, a następnie przeniósł się do nowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 - „Tysiąclatki”. Zasilił klasę koedu-
kacyjną, którą opiekowała się wychowawczyni - Danu-
ta Sosa. Darek  nie stronił od chłopięcych zabaw, gier 
sportowych ale zawsze miał dużo koleżanek wokół sie-
bie. Rano bywał najbardziej oczekiwanym kolegą, bo 
dla niektórych stanowił ostatnią deskę ratunku. Wielu 
liczyło na możliwość odpisania zadania domowego. 
Do „budy” chadzał „na skróty” przez pole kukury-
dziane. Trasą tą codziennie spieszyła połowa uczniów 
i mniej więcej tyluż nauczy-
cieli do pracy. Miedza wzdłuż 
upraw była zaledwie wąziutką 
ścieżką, nieregularną, która w 
wyrobione deszczem koleiny 
potrafiła schwycić, przewrócić 
nieostrożnego wędrowca, nic 
nie robiąc sobie z tego, że de-
likwent dotrze do szkoły uwa-
lany gliniastym paskudztwem. 
Schylając głowę można było 
podziwiać rozmaite robactwo, 

wyłażące z ziemi albo na-
zbierać garść prześlicznych 
kamyczków. Nad głową fru-
wały motyle, dmuchawce, 
jakieś nasionka zapewne i to 
wszystko sprawiało, że dzie-
ci w swoich wypowiedziach 
posługiwały się słowami, jak 
malarz barwami. I do tego 
wokół pachniały kwiaty.

Ale kiedy świeciło słoń-
ce albo drżały jeszcze na 
porannym wietrze krople 
rosy, świat nabierał nowych 
barw, zapachów, smaków. 
Być może to właśnie wte-
dy, w środku przepięknej 
przyrody i pod wpływem 
twórczości polskich wiesz-
czów, Darek -  trzynastola-
tek,  napisał swój pierwszy 
wiersz. Niestety, świat nie 
poznał tej poezji, bowiem 
autor wyrzucił go do ko-

sza na śmieci. Dla Darka 
był to czas uczestnictwa w 
olimpiadach przedmioto-
wych. Pani Stanisława Ja-

niszewska, wpadając w słowo, przypomniała sukcesy 
matematyczne Darka w podstawówce. Nasz Gość aż 
zaśmiał się w głos  mówiąc: „Matematyczne tak, no to 
miałem wielkie sukcesy, absolutnie  wielkie” – powie-
dział niemal z czułością, a zdrowy, serdeczny  śmiech 
udzielił się wszystkim zebranym.
Odcięcie pępowiny

Do szkoły średniej Darek wybrał się do Wrocławia. 
Skorzystał z życzliwości wujostwa, u których zamiesz-
kał i kształcił się  w liceum  w  klasie o profilu matema-

tycznym. Kolejne sukcesy otworzyły kolej-
ne drzwi. Darek tak świetnie radził sobie 
w olimpiadach i konkursach, że ,,wygrał” 
wolny wstęp na polonistykę na wybranej 
uczelni. Nasz Gość wybrał jednak fizykę 
stosowaną na Politechnice Wrocławskej, 
potem przeniósł się na Uniwersytet Wro-
cławski, a pracę magisterską napisał już na 
Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończe-
niu studiów został zatrudniony jako dzien-
nikarz. Równocześnie pisał wiersze.
Twórczość

Nie do każdego czytelnika przemawia 
poezja, jedni chcą coś poczuć, inni zro-
zumieć. Niejeden autor  rezygnuje z in-

terpretacji swoich utworów, pozostawiając to zadanie 
krytykom. Jednakże autorskie spotkanie powiązane z 
promocją  książki niejako wymusza uchylenie rąbka 
tajemnicy związanego z trudem tworzenia. Nasz Gość 
znalazł się w szczególnej sytuacji. Jako do „jednego 
z nas,” zawłaszczyliśmy sobie prawo do zgłębiania 
duszy twórcy i szybko oczywistym się stało, że trze-
ba nam to wszystko wyłożyć. Ale czy Autor też tak 
chciał? Aż tak? Na pytania drążące zagadnienie śmierci 
w wierszach Dariusza, otrzymaliśmy wypowiedź: 

,,W dzieciństwie zmarł mój młodszy brat. Śmierci z 
dzieciństwa silnie wnikają w psychikę dziecka. W książ-
ce „Cała w piachu” jest pogodnie, bo jest o dziecku. 
To nie są wiersze o śmierci, tylko o życiu, zwłaszcza 
że tam jest tak dużo historii z dzieciństwa przedstawio-
nych z całą topografią i poprowadzonych plastycznie, 
a zatem działających na słuchacza niczym obraz. Mam 
żonę i dwoje dzieci: Natasza ma jedenaście lat, a Leo 
dopiero cztery i pół. „Całą w piachu” pisałem niemal 
w piaskownicy. Tomik powstawał podczas opieki nad 
dzieckiem. W moich wierszach są historie, są ludzie. 
Uważam, że ,,Cała w piachu” jest pogodniejsza od to-
miku zatytułowanego ,,Wszyscy nasi drodzy zakopani”.

Już jako mały chłopiec in-
teresowałem się literaturą, 
ale jak wspomniałem, pani 
Janiszewska sprawiła, że 
stałem się matematykiem i fi-
zykiem. A potem tak się stało, 
że wróciłem znów do literatu-
ry. Wyjechałem do Warszawy 
do pracy w redakcji „Życia 
Warszawy”. Dostałem etat 
dziennikarski. Zostałem. W 
Złotoryi jest pochowany mój 

ojciec i brat,  mieszka moja mama, która teraz opie-
kuje się naszymi dziećmi w Warszawie, byśmy mogli tu 
przyjechać”.
Jak się  ma do poezji  fizyka?

Autor zadał pytanie retoryczne i odpowiedział:
,,Jestem fizykiem i trochę myślę, jak to  fizyk, o ist-

nieniu i nieistnieniu. W fizyce nie ma na dobrą sprawę 
czegoś takiego jak próżnia, pustka. Cząstki stale po-
jawiają się i znikają. Są i nie są równocześnie. Mam 
oczywiście wątpliwości co do kompletności niektórych 
teorii, np. teorii względności. Ostatnio przeprowadzo-
no słynny eksperyment neutrinowy, w którym neutrina 
ponoć przekroczyły prędkość światła, ale ten wynik 
okazał się błędny.

Ostatnio pomyślałem sobie, że nawet jeśli Boga jesz-
cze nie ma, to w przyszłości musi się pojawić, bo być 
może tak rozwija się umysł – w stronę współczucia. 
W mechanice kwantowej, jak wiadomo, wszystko jest 
sprawą prawdopodobieństwa, czyli wszystko jest moż-
liwe, tylko potrzeba nieskończenie długiego czasu na 
to, żeby zaistniało. Więc czasem myślę, że jeśli świat 
będzie istniał wystarczająco długo, to Bóg w końcu się 
pojawi. To akurat nie jest sprzeczne z fizyką. Są chwile, 
kiedy myślę, że Boga absolutnie nie ma. Życie jest dy-
namiczne i myślenie o życiu też.

Fizyka teoretyczna jest jak poezja. Pisze się równa-
nia, z których tylko niewielki procent ma coś wspólnego 
z tzw. rzeczywistością. Czasem jestem zmęczony i roz-
czarowany poezją i chcę wrócić do fizyki. Przywołam 
poetę - Grzegorza Białkowskiego, który był profesorem 
fizyki. Ja poszedłem w literaturę.

Jako dziennikarz pracowałem do 2005 roku, robiłem 
np. wywiad z malarzem Jerzym Nowosielskim, który 
jako człowiek i filozof bardzo na mnie wpłynął, kiedy 
miałem dwadzieścia kilka lat. Może najbardziej.”

Słuchacze żywo interesowali się kontaktami Gościa 
z uznanymi sławami ze świata literatury, a Darek opo-
wiadał, opowiadał.

Na zakończenie tego miłego wieczoru w ścisłym 
gronie, przy kawiarnianym stoliku, rozmawialiśmy o 
wydarzeniach i tajemnicach minionych lat. Darek obie-
cał przyjechać na dłużej. Zapraszamy i czekamy.
Jak go pamiętają?
Małgorzata Wokotrub - koleżanka z klasy. Darek 
miał swój świat. Spokojny, cichy blondynek. Pochłaniał 
książki, był częstym gościem biblioteki szkolnej. Okazał 
się bardzo sprawny fizycznie, doskonale grał w piłkę 
ręczną. My – dziewczyny też zabiegałyśmy o jego sym-
patię, często korzystałam z jego wiedzy na sprawdzia-
nach z matematyki. Darek nigdy nie odmówił pomocy, 
był koleżeński, pracowity, zawsze dobrze przygotowa-
ny do lekcji, ale nie był typem ,,kujona’’. Wyróżniał 
się także kulturą osobistą. Pamiętam jego pobłażliwy 
uśmiech, kiedyś więcej mówiłam, niż myślałam. Trochę 
mnie onieśmielał.
Halina Kluska – polonistka. Darek był utalentowany. 
Testy rozwiązywał w ciągu 15 minut. Mógł startować 
w Olimpiadzie Języka Polskiego, ale decyzją pani dy-
rektor  musiał wybrać przedmiot i wybrał matematykę. 
Bardzo oczytany, pięknie prezentował książki, też takie, 
o których nigdy nawet nie słyszałam. Kiedyś omawiał 
książkę, o ile dobrze pamiętam, ,,Nie zabijajcie konia” 
i tak mnie zafascynował, że po lekcjach pobiegłam po 
nią do księgarni. Wypracowania pisał jak rozprawy fi-
lozoficzne; głębokie, przesycone wiarą, Bogiem.
Stanisława Janiszewska – matematyczka. Darek był 
bardzo mądrym chłopcem, też pracowitym i sumien-
nym. Ja mu podsuwałam coraz trudniejsze zadania, a 
on je rozwiązywał. Według mnie był wybitnym huma-
nistą. Matematyka nie sprawiała mu żadnej trudności. 
Odnosiliśmy wspólne sukcesy – uczeń i nauczyciel. To 
nas  zbliżyło, był moim pedagogicznym sukcesem. Bar-
dzo go lubiłam.
Danuta Sosa – wychowawczyni (od 3–8 kla-
sy SP). Był zwyczajnym chłopcem, ale było w nim 
,,coś’’ co przykuwało moją uwagę. Zawsze zadu-
many, lekko uśmiechnięty. Nie uczestniczył w pso-
tach kolegów ale też nie krytykował ich. Kiedy  
w kl.6 - tej wracaliśmy pociągiem z całodziennej wy-
cieczki, pozwolił sobie ,,wyjeść” wszystkie kanapki. 
Kiedy kolejna ,,łapa” domagała się ,,wkładki”, poda-
wał z uśmiechem. Jak on się uśmiechał! Był z nami , a 
jakby ponad nami. Jestem z niego dumna i życzę mu 
wiele radości w życiu. 
   Danuta Sosa

W dniu 1. marca br. odbyło się Sprawozdawcze 
Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Złotoryjskiej, za okres od 29 marca 
2011r. do 29 lutego 2012 r.
I. REALIZACJA PROJEKTU 800 - LECIA

W okresie sprawozdawczym Zarząd koncentrował 
się na zadaniach związanych z Jubileuszem 800–lecia 
nadania praw miejskich magdeburskich Złotoryi i re-
alizacji planu pracy.
1.	W okresie poprzedzającym obchody Jubileuszu w 

TMZZ powołano Komitet, który opracował propozycje 
włączenia się do obchodów miejskich i przedstawił je 
władzom samorządowym.
2.	W dniu 15 października 2011 r. zorganizowano 

sesję popularnonaukową, poświęconą Wybitnym Zło-
toryjanom, podczas której wygłoszono 13 referatów 
(w tym trzy przez obywateli Niemiec). Wsparcia finan-
sowego udzieliła Fundacja Współpracy Polsko – Nie-
mieckiej. 
3.	W dniu 11 kwietnia 2011 r. zaaranżowano przed-

stawienie plenerowe na Wzgórzu Zamkowym w Ro-
kitnicy, przygotowane przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Henryka Brodatego, pod kierunkiem  
nauczyciela historii - Kajetana Kukli.
4.	Ofiarowano WOK w Rokitnicy  dwa obrazy lokal-

nej malarki amatorki – Genowefy Pulst.
 - Bolesława I Wysokiego
 - parę książęcą  - Henryka I Brodatego i Jadwigę.
5.	Nakręcono film o instytucji nadawania praw 

miejskich magdeburskich (z udziałem: FWP-N finan-
sowym, katedra oraz Izba Przemysłowo–Handlowa w 
Magdeburgu – organizacyjnym, Zbigniew Kołtoń – 
technicznym, Alfred  Michler – merytorycznym i Alek-
sander Borys – organizacyjnym).
6.	Przygotowano wystawę 800-lecie Złotoryi, głów-

nie przez członków Klubu Fotograficznego (działające-
go przy TMZZ, przy pomocy finansowej FWP-N), któ-
ra w maju 2012 r. zostanie zaprezentowana w Solingen.
7.	Ustawiono tablicę (3x4m) informującą o Jubile-

uszu Złotoryi przy wjeździe do miasta (wsparcie finan-
sowe FWP-N).
8.	Uczestniczyliśmy, jako grupa zorganizowana, w 

miejskim korowodzie w dniu głównych uroczystości 
jubileuszowych.
9.	 Zrealizowaliśmy zadanie 8 prelekcji na 800-lecie, 

które wygłosili: Roman Gorzkowski,       Alfred Michler, 
Tomasz Szymaniak, Ryszard Pękała, Krzysztof Macie-
jak, Andrzej Kowalski, Janusz Prus i Herbert Helmrich. 
Dodatkowo odbyło się I Sym-
pozjum Ojców Miasta.
10.	 Wielokrotnie podej-

mowano działania prowadzą-
ce do przeniesienia siedziby 
władz miasta do ratusza.
11.	 Przygotowano pu-

blikację Nr 8 Biblioteczki 
TMZZ ,,Gmina Złotoryja 
- informator” Tomasza Szy-
maniaka oraz ,,Złotoryjanie” 
autorstwa Marii i Alfreda Mi-
chlerów.
12.	 W dniu 29 maja 

2011r. w przykościelnej ka-
plicy kościoła św. Mikołaja 
uroczyście odsłonięto tablicę 
upamiętniającą wszystkich 
pochowanych na cmentarzu. 
Uroczystość uświetniło  eku-
meniczne  nabożeństwo. 
13.	 W siedzibie TMZZ 

zrealizowano wyjazdowe posiedzenie zarządu Dol-
nośląskiego Towarzystwa Kulturalno–Społeczne-
go, które miało miejsce 28 maja 2011r.
14.	  Z inicjatywy TMZZ w dniu 22 sierpnia 

2011r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta panu 
Herbertowi Helmrichowi  nadano tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta.   
15.	  Zrealizowano projekt  ,,Razem przez 

800 lat”, przygotowywany w okresie od marca do 
sierpnia 2011 r., w którym uczestniczyło 90 miesz-
kańców Gminy Złotoryja. Odbyło się 6 wykładów 
z dziejów Śląska i Ziemi Złotoryjskiej. Przeprowa-
dzono 4 wycieczki i warsztaty historyczne. Wielkim 
wydarzeniem była rekonstrukcja bitwy o Rokitnicę 
z 1813 r.
II. REALIZACJA PLANU PRACY TMZZ

Przechodząc do omówienia realizacji statuto-
wych zadań TMZZ, prezes Aleksander Borys przed-
stawił działalność związaną z zasobami w siedzibie 
Towarzystwa. Przypomniał  funkcjonujące ekspo-
zycje w Izbie Kresowej, którą nadal opiekuje się 
Danuta Sosa, a od 2012 r. z Tadeuszem Oleksowem. 
Izba Złotoryjska zyskała nowego opiekuna w 
osobie Krystyny Rybickiej, którą wdroży organiza-
torka Izby – Agnieszka Młyńczak. Sprawozdawca 
zwrócił uwagę na mierzalną społecznie przydatność 
naszej Biblioteki i zbiorów, które jak do tej pory 
zainteresowanym udostępnia Anna Chrzanowska. Z 
ciasnoty w pomieszczeniu Archiwum część zbio-
rów pozostaje pod opieką szczególną wyznaczone-
go członka TMZZ.

Naturalnie, najintensywniej wykorzystywanym 
pomieszczeniem jest Biuro, gdzie spotykają się 
wszyscy członkowie komisji, klubów, kół, sekcji, 
choćby z tego powodu, że w zimie praktycznie tyl-
ko to pomieszczenie jest ogrzewane.

Prezes wyliczył wiele zadań zrealizowanych 
zgodnie z planem i podkreślił, że wiele z nich uległo 
rozszerzeniu w czasie pracy, bo pojawiały się nowe 
pomysły albo możliwości wprowadzenia atrakcyj-
niejszej formy.

Wiele życzliwych słów padło pod adresem twór-
ców Echa Złotoryi, które dociera do czytelników 
coraz dalej. Wśród nich są mieszkańcy USA i kilku 
krajów Europy.

Sprawozdawca wyraził zadowolenie z mnogości 
kontaktów ze stowarzyszeniami, władzami lokalnymi, 
Fundacją Współpracy Polsko–Niemieckiej, Archiwum 
w Solingen, redakcją ,,Goldberg–Haynauer Heimatna-

chrichten” i ,,Schlesien heu-
te”.

Doceniając zaangażowanie 
członków TMZZ Prezes po-
wiedział: ,,Bez takiej społecz-
nej pracy, bez zaangażowania 
działaczy, bez aktywności 
na rzecz własnego środowi-
ska, środowisko ubożeje – i 
wówczas młodzi mieszkań-
cy chętniej wyjeżdżają niż 
przyjeżdżają”. I tu zostali  
z imienia i nazwiska wymie-
nieni najaktywniejsi, którym 
pokłonił się Prezes i podzię-
kował.

Na zakończenie przypo-
mniano skład Zarządu: pre-
zes - Aleksander Borys, wice-
prezes – Kazimiera Tuchow-
ska, sekretarz – Krzysztof 
Zamojski, skarbnik – Bogu-

sław Cetera oraz członkowie: Zenon Bernacki, Aneta 
Mazur, Aleksander Pecyna, Danuta Sosa.

Zebranych poinformowano o zmianach w składzie 
osobowym Rady Programowej. Wycofano ze składu 
Janinę Swat z powodu jej śmierci. Wskutek rezygnacji 
z funkcji dotychczasowego  przewodniczącego – Ro-
mana Gorzkowskiego na  miejsce ustępującego powo-
łano Wioletę Michalczyk, pozostali to: Józef Banaszek, 
Roman Gorzkowski, Janina Kałuża, Kajetan Kukla, 
Alfred Michler, Agnieszka Młyńczak, Tadeusz Olek-
sów, Małgorzata Pokrywka, Krystyna Rybicka, Cezary 
Skała, Danuta Sosa, Tomasz Szymaniak, Waldemar Za-
borski, Barbara Zwierzyńska-Doskocz. 

Sprawozdanie finansowe w zastępstwie skarbnika 
przeczytała Aneta Mazur.

Zebranie protokołował Krzysztof Zamojski.
Aleksander Borys i Roman Gorzkowski zostali ob-

darowani pięknymi bukietami w załączeniu do gratula-
cji i podziękowania za pracę.

Dyskutanci komentowali wybory Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej proponowali nowe formy działalności  i 
składali gratulacje  za efekty.

Zebranie prowadzili Aneta Mazur i Aleksander Pecyna.
Fotografowała i opisała Danuta Sosa

Czy ktoś go widział,  
jak wyszedł do nieba
czy ktoś go widział, jak wyszedł do nieba
i już nie wrócił?, i czy mu powiedział,
że dojść się nie da, że musi polecieć
aż na wulkan liści rozlany przez wrzesień
od Hożej i Reymonta niemal po Basztową,
a nie tak uparcie wierzyć, ze na nowo
uda się wyskoczyć w kapciach do apteki
i serce zakleić, i podnieść powieki,
palce rozprostować, czas wreszcie odwrócić,
włożyć klucz do zamka (obróć, obrócić).

DARIUSZ SUSKA (ur. 1968 w Złotoryi) – polski poeta, absolwent 
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego książki Wszyscy nasi 
drodzy zakopani i  Cała w piachu były w 2001 i 2005 roku nominowane 
do nagrody Nike. 
Wydał:
-	 Rzeczy, które były światem, Zebra, Kraków  1992.
-	 DB 6160221, Zebra, Kraków 1998.
-	 Wszyscy nasi drodzy zakopani, Czarna Lampa, Warszawa–Wołowiec 2000.
-	 (Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, nominacja do NIKE). 
-	 Cała w piachu, Czarne, Wołowiec 2004, (tom znalazł się w finale NIKE).
-	 Czysta ziemia 1998 – 2008, Biuro Literackie, Wrocław 20008.
-	 Duchy dni, Biuro Literackie, Wrocław 2012.,

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryj-
skiej zwraca się z prośbą do mieszkańców 
naszego miasta i okolicy o uzupełnienie i 
wzbogacenie zbiorów Ośrodka Dokumen-
towania i Opracowywania Dziejów Ziemi 
Złotoryjskiej. Prosimy o przekazanie nam 
w depozyt, jako darowiznę lub pożyczkę  
pamiątek ( dokumenty, książki, przed-
mioty codziennego użytku, zdjęcia, itp.), 
które  znajdują się w Państwa posiadaniu, 
a są świadectwem historii naszego regio-
nu. Będą one pokazywane na wystawach 
stałych i czasowych, aby przybliżyć zwie-
dzającym dzieje naszej okolicy.  Istnieje 
możliwość skopiowania i oddania właści-
cielowi oryginałów dokumentów. Kontakt: 
siedziba  TMMZ przy ul. Szkolnej 1,telefon : 
76 8788137 . Szczegółowe informacje: Wio-
leta Michalczyk ( Tel. 76-8784289- godziny 
wieczorne) , Danuta Sosa  ( Tel: 512803185). 
Liczymy na Państwa pomoc.
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Kącik starej widokówki

Heraldyka samorządowa powiatu złotoryjskiego cz. 5

Kolejowa gospoda

Herb gminy Pielgrzymka

Warto przeczytać

Rosjanie 
nadeszli

Historia jednej fotografii

Zapomniane - odszukane

Pod okiem Stalina (brr!)

Jubileuszowe medale

He r b g m i n y 
jest nowym her- bem samorzą-
dowym nawiązującym do charakteru, 
historii oraz krajobrazu tych terenów. 
Nie opiera się on jednak na żadnej tra-
dycji sfragistycznej tutejszych miejsco-
wości. Dawne pieczęcie głównej siedzi-
by władz Pielgrzymki, o ile istnieją, nie 
zostały dotychczas odnalezione przez 
badaczy. Jeśli natomiast chodzi o resztę 
sołectw wchodzących w skład gminy, to 
znajdujemy wzmianki o dwóch ośrod-
kach posługujących się niegdyś pieczę-
ciami.

Jednym z nich jest Choiniec – Hain-
wald, przysiółek dzisiejszej wsi Czaple, 
po raz pierwszy pojawiający się w do-
kumentach w roku 1339 jako Hahnwald. 

Miejscowość ta swego czasu po-
sługiwała się pieczęcią, na której 
przedstawiony był kogut. Jak po-
dają źródła niemieckie, właśnie 
od obcojęzycznej wersji słowa 
kogut - „hahn”, wieś miała wcze-
śniej nosić nazwę Hahnenwald.

Z materiałów niemieckich do-
wiadujemy się także o prawdopo-
dobnym istnieniu dawnej pieczę-
ci Sędzimirowa – Wilhelmsdorf, 
zapisanego w dokumentach, jako 
Wilhelmi Villa już w 1305 roku. 
Znajdować się miał na niej męż-
czyzna z maczugą. 

Dzisiejszy herb Gminy Piel-
grzymka nie nawiązuje w żaden 

sposób do wyobrażeń dawnych pie-
częci. Został on opraco-
wany w kilku głównych 
wersjach projektowych, w 
których, jak podają wła-
dze gminy, wykorzystano 
elementy historyczne i 
obecne, charakterystycz-
ne dla tych terenów. Na 
każdym widniała postać 
trzymająca laskę stoją-
ca na czarnym kamieniu. 
Miała ona symbolizować 
pielgrzyma wędrującego 
do kościoła ucieczkowego 
pod wezwaniem Św. Jana 
Nepomucena, natomiast wspomniane 
czarne kamienie oznaczały piaskowiec, 
bogactwo naturalne tych obszarów. Od-
zwierciedleniem rolniczego charakteru 
tego rejonu miały być ukazane żółte 

pola a ich liczba – dziewięć, nawiąza-
niem do ilości wsi wchodzących w skład 
gminy. Ostatnim elementem łączącym 
wszystkie projekty była góra – Ostrzy-
ca Proboszczowicka, rezerwat przyrody 
a także najważniejsza część krajobrazu 
regionu. Swego czasu najwyższy szczyt 
województwa legnickiego.

Model herbu stworzyła Danuta Am-
borska oraz Waldemar Matoliniec. Po-
wstał on w czterech nieznacznie róż-
niących się od siebie wariantach. Od-
miennie przedstawiono na nich między 
innymi rękę pielgrzyma, która w trzech 
przypadkach jest zgięta w łokciu i wska-
zuje palcem w lewą stronę natomiast w 
czwartym dotyka on palcami ust. Także 
żółte pola tylko na jednym rysunku są 

proste i długie, reszta wzorów wyobraża 
je jako nierówne i o wiele krótsze pasy. 
Ostatnimi elementami różniącymi od 
siebie powstałe szkice herbów to aure-
ola, która występuje tylko raz na głowie 

pielgrzyma oraz jego twarz i pofałdowa-
nia szaty, których stylizacja za każdym 
razem jest nieco inna.

Pełny opis ostatecznie 
wybranego herbu brzmi: w 
polu jasno-zielonym postać 
pielgrzyma stojącego na 
kamieniu czarno-szarym 
obok 9 żółtych pól, wszyst-
ko na tle góry – Ostrzycy 
Proboszczowickiej, tło ko-
loru jasno-niebieskiego. 

Barwny symbol gminy 
na pewno przyciąga uwagę, 
jednak łamie podstawowe 
zasady sztuki heraldycznej. 
Jego stylizacja jest nie-
zgodna z powszechnie uży-
waną w herbach. Naruszo-
na została zasada alternacji, 
zabraniająca nakładania 
metalu na metal oraz barwy 
na barwę. Co więcej, ko-
lory, które użyto w herbie, 
są w odcieniach sprzecz-
nych z nauką heraldyczną 
– zostały zastosowane róż-
ne niewłaściwe odmiany 
niebieskiego i zielonego. 
Ogólnie wskazane jest, by 
używać jak najmniejszą 
liczbę elementów oraz ko-
lorów, ponieważ herb nie 
powinien być skomplikowany a jak 
najbardziej przejrzysty i wyraźny, gdyż 
zbyt duża ilość składników tworzących 
go może utrudnić przekaz oraz czytel-
ność. Oprócz tego, że jest on niezgodny 

W zbiorach 
kolek-

cjonerskich po-
czesne miej-
sce zajmują 
medale, bite 
z okazji 
jubileuszów 
Złotoryi. 
Nie jesteśmy 
jednak pewni 
zarówno tego, 
ile ich się ukazało, 
jak również ich 
opisów. Tym bar-
dziej prosimy o 
uzupełnienia. 

Prezentu-
jemy więc 
awersy i 
rewersy czte-
rech medali: 
z 1911, 1981, 
2001 i 2011 r. O 
ich wybicie 
za-

dbały we wszystkich przypadkach 
władze miejskie.

Najstarszy z nich, z okazji 
700-lecia, jest najprawdopo-
dobniej posrebrzany, ma śred-
nicę 33 mm i ukazuje ówcze-
sny herb miasta w ozdobnym 
kartuszu. W tej chwili nie 
znamy niestety ani jego na-

kładu ani innych szczegółów 
(trwają poszukiwania informacji 

o wydarzeniach z 1911 r.). 
Medal z 1981 r., o średnicy 80 mm, 

miał dwie wersje – mosiężną i 
posrebrzaną. Pamiątkowy medal 

(żeton) z 2001 r., który 
wybiła Mennica 
Państwowa, 
ma średnicę 
50 mm. 

Najwię-
cej wiemy 

o medalu 
na 800-lecie 

nadania praw 
miejskich. 
Wykonany 
został w 
nakła-
dzie  
100 
sztuk 
przez 
firmę 
PROXART 
S.C. Legnica. 
Odlany jest ze 
stopu cynku, 
pokryty gal-
wanicznie 
mosią-
dzem. 
Śred-
nica  

wynosi 70 mm.
Roman Gorzkowski
Przemysław Mar-

kiewicz

z zasadami heraldyki, może to także ne-
gatywnie wpłynąć na promocję gminy, 
w związku z tym powinno się dokonać 
w jego wyglądzie pewnych korekt. 

Flaga, którą posługuje się gmina, jak 
to zazwyczaj bywa, kolorystyką odwo-
łuje się do kolorów herbu. Jej pełny opis 
brzmi: trójstrefowa żółto-niebiesko-
zielona o trzech równoległych pasach 

w układzie poziomym, pas górny żółty 
równy pasowi dolnemu, zielonemu, pas 
środkowy – niebieski, równy 1/10 sze-
rokości flagi.

  Mateusz Gralak

Wszystkim, których 
interesuje powojen-

na historia nie tylko ziemi 
złotoryjskiej polecić trzeba 
książkę Joanny Hytrek-
Hryciuk, wydaną w 2010 
r. przez wrocławski Insty-
tut Pamięci Narodowej. 
Odwołując się do źródeł 
niemieckich, rosyjskich i 
polskich przedstawia sytu-
ację polityczną i militarną 
na Dolnym Śląsku w la-
tach 1938-1945, położenie 
i  nastroje wśród ludności 
niemieckiej, zachowanie 
Armii Czerwonej i tym-
czasowej administracji ra-
dzieckiej wobec ludności 
niemieckiej, jej wysiedle-
nie i powstanie administra-
cji polskiej aż po 1948 r. 
Kilkanaście razy przywo-
łane zostały ciekawe fakty 
związane ze Złotoryją i 
jej okolicami, wciąż słabo 
nam znane. Publikacją dys-
ponuje biblioteka TMZZ.

Roman Gorzkowski

W dawnych czasach (choć chciałoby się 
tak nie mówić!) Złotoryja opierała swój 

kontakt z innymi miastami na połączeniach 
kolejowych. Podróżni wiele godzin spędzali w 

pociągach,  w których nie było wagonów 
WARS-u (czy też ich ówczesnych 
odpowiedników). Po wyjściu z pociągu 
strudzeni podróżni szli prosto do… Nie, 

nie do domu.
 Jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego 

stulecia, a zwłaszcza w XIX wieku, 
w Złotoryi  doskonale prosperowała 
gospoda Alfonsa Dreschera pod nazwą 
Gasthaus zur Eisenbahn (możemy 
tłumaczyć jako Gospoda pod koleją). 
Powstała zapewne zaraz po 1884 r., 
gdy ruszyło połączenie kolejowe z 

Legnicą. Prawdopodobnie 
w gospodzie były też pokoje 
dla gości, o czym świadczy 
wielkość budynku oraz 
jego lokalizacja. Ciekawe, 
czy nie przeszkadzały im 
przejeżdżające pociągi…W 
ciepłe dni goście mogli 
odpocząć na werandzie 
i poczekać na przyjazd 
swojego pociągu.  Budynku 
już nie ma od wielu lat, a 
jego lokalizacja możliwa 
była dzięki szczegółowi – 
podniesionemu szlabanowi. 
Widoczne po prawej stronie 
widokówki zabudowania 
stoją do dzisiaj; po 
przebudowie mieści się w 
nich warsztat samochodowy. 
Szkoda że tak okazały 
budynek już nie istnieje!

Piotr Klimaszewski

Fragment miasta, który ukazuje 
fotografia, łatwo zlokalizować. 

Powszechnie wiadomo, że naszemu 
Rynkowi przez kilka lat patronował 
zbrodniczy Józef Wisarionowicz Sta-
lin – to jego 
podobizny 
dostrzegamy 
na postumen-
tach. Zapy-
tajmy jednak 
nie tylko o to, 
w jakich było 
to latach, 
ale także 
o to, gdzie 
była ulica J. 
Stalina, bo i 
taka istniała 
w naszym 
mieście po 
1945 r. Może 
pomogą w 
odpowiedzi 
nasi Czytel-
nicy?

Roman 
Gorzkowski
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PRODUCENT
konstrukcji stalowych

aparatury i urządzeń technologicznych
w tym dla ochrony środowiska

tymczasowych stacji paliw
elementów złącznych hydrauliki siłowej
sprzętu transportowego dla górnictwa
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